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Nyugodj Békében!
Ha az ember visszalapoz az élete köny-
vében, a történetek, a történések so-
kasága úgy pereg a szeme elõtt, mint
ezernyi filmkocka. Rá-rácsodálko-
zunk egy- egy történetre, ha jó, ha mi
voltunk, a mi hibánk vagy a mi sike-
rünk. A háború éppen, hogy elmúlt,
kezdtünk a semmibõl valamit felépí-
teni, már nem az ágyúdörgés, a pus-
karopogás szabott határt, már kezd-
tünk reménykedni. Egy nap fiatalem-
ber jelent meg a faluban, egy tanító,
akit már a béke küldött. Már fiatalon
is kopaszodott, szemüvege mögül
szemlélte a falut, ahova cseppent, az
embereket, akik között élni fog, aki-
ket meg akar ismerni, akiknek barát-
juk, tanítójuk akar lenni. Az energi-
kus fiatalembert hamar megismerték,
õ hamar megismert mindenkit. Ak-
kor még a néptanítók módszerét kö-
vették, nem csak a kisdiákokat tanítot-
ták, hanem az egész falu népét. Új
idõk jöttek, új kihívások, más szellem,
új világrend: a rábízott munkát úgy
végezni, hogy az embertársainak és a
falunak jobb legyen. Nem volt kis do-
log úgy élni, dolgozni, intézni az ügyes
bajos dolgokat, hogy mindenki elége-
dett legyen. Diplomatának kellett len-
ni, vagy igazi stratégának, aki mindig
megtalálja a kompromisszumot.

Õ megtalálta.
Új hazát talált nálunk – szerelmet,

családot – és maradt, lett hazánk fia.
Sok mindent tett a községért, sok

mindent köszönhet neki a falu. Ha
tanító volt, ha tsz-elnök, ha a megyei
népfront titkára, ha polgármester,
mindig azon dolgozott, hogy az itt
élõ embereknek jobb legyen. Aki
nyitott szemmel járt-jár, az tudja, az
látja, hogy ezt, meg azt õ ötlötte ki, õ
valósította meg. Nem akarok tömjé-
nezni, távol áll tõlem, csak röviden
tényeket említek, hogy aki nem tud-
ja, vagy nem vette észre, az is legyen
ismeretében, ki volt, mit tett.

Felsorolnék pár dolgot emlékezé-
sül. Megreformálta az iskolát, a taní-
tást, lelkes tagja volt a futballcsapat-
nak, télen színdarabokat tanított. Õ
szervezte meg a dolgozók iskoláját,
ahol sok medinai, szõlõhegyi felnõtt
végezte el a nyolc osztályt. Majd a pa-
lánki technikum kihelyezett osztá-
lyát, ahol jó páran szereztek techni-
kusi végzettséget. A sáros utcákból

betonút lett, vízmû, telefon és sok
más olyan munka, amibe ha nem
közvetlen, de közvett része volt. 

Érdem? Becsület? Lelkiismeret?
Határozottság? Emberszeretet? Sok
minden kell ahhoz, hogy egy község
úgy éljen, mûködjön, hogy elõbbre
jusson. Rá még a legsandább gondol-
kodású ember sem mondhatja, hogy
egy téglát is elvitt, ami rá volt bízva.
Itt maradt nálunk, medinai lett, csalá-
dot alapított, és tett annyit lakóhelyé-
ért, amit más talán soha. 

Az évek közben tették a dolgukat,
mentek, szinte elsuhantak felette, az
öregség, a nyugdíj osont be hozzá, az
élete egy új állomásra ért.

Mentek a gyerekek után - egy ki-
csit közelebb lenni, egy kicsit többet
látni õket, közelrõl szeretni örülni
nekik, amíg csak lehet. Már az uno-
kák is megnõttek, a maguk szárnyán
repülnek tovább, új távlatokat, új le-
hetõséget küld nekik a
jövõ. Jó jövõt álmodni,
már nem magunknak,
hanem a gyerekeink-
nek és szeretnénk mi-
nél többet látni belõle.

Kálmán és Erzsi már
bácsi és néni lett, pár
kilométerrel távolabb
költöztek, de a szívük-
ben Medinaiak marad-
nak. Ifjúságuk, emléke-
ik ide kötik õket, vissza-
járnak ma is. Emlékeik
között vannak szülõk, testvérek, az
élet körforgása senkit sem kímél - fáj-
dalmas szép emlékeit osztja ránk.
Nyolcvannyolc év - majd’ egy évszá-
zad, gondját, baját, örömét osztotta
rá, õ vitte magával, tette a dolgát,
amíg valami el nem romlott, és nem
volt több remény. Véges az élet, el
kell fogadni - ha megbékélni nem is
tudunk vele, bár a születésnél már ott
a halál, a halállal pedig a vég. Gazdag
életút maradt utána és tettei sokasá-
gának emléke. Köszönjük, hogy köz-
tünk éltél, vigyáz rád ez a föld, amit
megszerettél, ami féltõn eltakar.

Elment egy barát - már nem várja,
mit hoz a jövõ. Már nem intünk egy-
másnak búcsúzóul, csak halk sóha-
junk száll sírboltja felett. 

Nyugodj békében Kálmán! Nyu-
godj békében tanító úr!

Csizmadia János

Emlék - kép
Majd ezer esztendõvel elõbb a halottat
búcsúztató pap a feje fölé emel egy kis
kõ urnát és azt mondja: „Látjátok fele-
im szemetekkel mik vagyunk? Bizony
por és hamu vagyunk!”

Igen! Ez lett az ember az alkotó, aki
hetekkel, napokkal elõbb gyûjtötte,
írta emlékeit, hogy hagyja örökül ne-
künk, akik még itt maradtunk!

Ábel, a szegény székely fiúcska, lát-
ván az elõtte kitáruló világot, azt
mondja: „Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne!”
Így lehetett akkor is, amikor Kálmán
bácsi – iskolás éveim elsõ tanítója –
befejezte a bajai tanítóképzõt, s in-
dult útjára. Nem volt Õ a falu szülötte
mégis felnõtt életének elsõ lépései er-
re vezették, itt eresztve gyökeret, s
dolgos, itt töltött hetven év után me-
dinaivá lett!

A l k a t á b a n
volt valami von-
zó, sugárzó
energia, mert
hajdani tanácsi
jegyzõkönyvek
szerint hamaro-
san olyan em-
berré lett, aki-
nek kérték a vé-
leményét, s elfo-
gadták elgondo-
lásait. Bár nyo-
morúság Õt is

elérte, de túltette magát a sorkosztos-
ságon, a nélkülözésen, a fûtetlen, hi-
deg szobán. Mindenek elõtt nevelt,
oktatott, hogy alkotó emberré legye-
nek a medinai gyerekek. Érdemes
volna összeszámolni, hogy hány pe-
dagógust adott a vezetése alatti medi-
nai iskola, hány orvost, ügy-
védet, jogászt vagy csak egy-
szerûen értelmes felnõtte-
ket. Volt tanítványait még fel-
nõtt korukban is figyelem-
mel kísérte! A falut is így se-
gítette: sürgetõje volt annak,
hogy a faluban mielõbb ki-
gyulladjon a villany, hogy ez-
zel is nemesedjen, haladjon
az élet. Hatalmasat, erõset ru-
gó focistaként vált ismerté, amikor
büntetõt ítélt a bíró a drukkerek kó-
rusban kiabálták: Csajbók! Õ rúgja!
Ahogy múltak az évek, egyre mé-
lyebbre hatolt az ítélet gyökere, és se-

gítõ akarásában mindenki megbízott
akkor is, amikor - közfelkiáltással-
Csajbók! Csajbók! legyen az elnök! -
választották a közös gazdaság vezetõ-
jének! Pedig az irodalmi tanárság na-
gyon messze esett az új megbízatás-
tól. De vállalta, mert tudta, érezte a
néhány száz ember bizalmát, s így las-
san kivezette a falut a kátyúból! A ta-
nulást vállaló, jó értelmi képességû
dolgozókat Palánkra küldte tanulni,
míg maga a faluban, dolgozókat buz-
dította arra, hogy jócskán felnõtt fej-
jel szerezzenek középiskolai bizo-
nyítványt, érettségit!

Aztán élete megint fordulóhoz ért,
politikai beosztást kellett vállalnia, de
ezt is csak úgy tette, hogy megmarad-
hasson falubelinek, segíthessen az
embereken. Idejekorán lett lebeto-
nozva minden utca, már akkor, ami-
kor még a városokban is poros uta-
kon jártak az emberek. Segítõ kezet
nyújtott abban is, hogy a falunknak
legyen vízvezetéke, jó italú vize.
Nyugvásban kerülvén társadalmi ál-
lásban lett tanácselnök, majd polgár-
mester, s a falunknak az elsõk között,
vezetékes telefonja.

S, hogy néhány éve gyermekei
után költözött, gyakran visszajött, ha
csak busz- fordulatára is, tudakolta,
hogyan élünk, mint megy sorunk?! 

Nem volt Medina szülötte, de me-
dinaivá lett, s hamvait befogadja e
föld! Váratlanul elvitte emlékeit, de
örökül hagyta munkálkodásának
gyümölcsét: az elsõ járdát, a villanyt, a
betonozott iskolai osztályokat, az elsõ
falusi közfürdõt, a betonozott utakat,

a tanult emberfõket, s még
ezen túl is legszebb emlék-
ként a szeretetet, melyet
mindannyiunk szívében ha-
gyott maga után!

Úgy mondják, hogy jó em-
berek lelke mindig õrködik
szeretteik felett! Õrködjön a
Te lelked is Kálmán bácsi,
hajdani tanítványaid felett,
barátaid felett, akiket segítet-

tél, s Medina felett, aminek földjében
megtalálod a végsõ nyugodalmad!

Áldás poraidra!
Volt tanítványod:

Konrád László

,,Ha meghalok, ha elmegyek, ne sírjatok. Testem megy el, én maradok, én mindig veletek vagyok! Veletek itt 
a világban, a kertben, minden kis virágban, mit még talán kezem vetett, ne sírjatok hát, kedvesek."

Búcsúzik Medina!
Nyugodjon békében, Kálmán bácsi!

„a jövõ orvosa nem orvossá-
got fog felírni a betegeinek, ha-
nem érdekelté fogja õket tenni
abban, hogy étrendjük segítsé-
gével jó karban tartsák magu-
kat, hogy megelõzzék a beteg-
séget.” (Thomas A. Edison)

Tisztelt olvasó! 
Pálfiné Amenet Ágnes vagyok és szeretné figyelmükbe ajánla-

ni az új medinai reformkonyhát. 
Mostanában, a „rohanó” világunkban már az emberek többsé-

gének nincs sem ideje, sem ereje ahhoz, hogy megfelelõen és
változatosan táplálkozzon. Ami súlyfelesleghez, rossz közérzet-
hez, fáradékonysághoz és erõtlenséghez vezet. Itt volt hát az idõ
arra, hogy megérkezzen a reformkonyha.

A „reform” mindig valamilyen újításra, valamiféle elõrehala-
dásra utal. Itt is errõl van szó. A reformkonyha esetében nem
csupán egy konkrétan behatárolt, szabályos diétáról beszélünk.
Ez egy összefoglaló név, és az összes olyan étrendet tartalmazza,
amelyben a hangsúly a teljes értékû táplálkozáson és a megfele-
lõ arányokon van. A reformkonyha alapja, hogy étkezzünk válto-
zatosan. Ne ragadjunk le kizárólag néhány ételnél, hanem is-
merkedjünk meg új és új élelmiszerekkel, ízekkel.

A nálunk étkezõk zöme gyermek illetve nyugdíjas. Ezért sok-
kal nagyobb gonddal, felelõséggel veszem kézbe a fakanalat
„nap mint nap”.

Ahogy már utaltam rá a medinai reform konyha étrendjének
egyik legfontosabb szempontja a változatosság. Minden tekin-
tetben a színesen válogatott étrend az egyik biztosítéka annak,
hogy a gyermek és a felnõttek megfelelõ arányban megkapják a
számukra legfontosabb tápanyagokat.

A fiataloknál fontos, hogy többféle ételt ismertessünk meg
velük, s így jó alapot teremtünk az egészségmegõrzõ táplálko-
zásra. 

A hatékonyabb egészségnevelés érdekében szükség van a
gyermekekkel kapcsolatban lévõ felnõttek azonos szemléletére
az óvónõkkel, az élelmezést vezetõkkel és a szülõkkel az együtt-
mûködésre. 

A második legfontosabb szempont az, hogy minden nap sze-
repeljen a menü között jó minõségû zöldség és gyümölcs. Min-
den ételhez magam válogatom ki a megfelelõ alapanyagot. Már
több helyi õstermelõvel állok kapcsolatban.

Nagyon szeretek sütni, fõzni és örülök, hogy a helyi (medi-
nai) embereknek állást tudok biztosítani, ezáltal is segítvén a sa-
ját falumat.

Bármilyen rendezvény gasztronómiai részét elvállaljuk (eskü-
võ, ballagás, családi esemény).

A ffaarsaang
AA ffaarrssaanngg hhoosssszzaa éévvrrõõll éévvrree
vváállttoozziikk,, mmiivveell zzáárróónnaappjjaa aa
hhúússvvéétt iiddõõppoonnttjjááhhoozz kkööttõõddiikk..
VVíízzkkeerreesszzttttõõll ((jjaannuuáárr 66..)) aa hhúúss-
vvééttoott mmeeggeellõõzzõõ 4400 nnaappooss
nnaaggyybbööjjtt kkeezzddeettééiigg,, aazzaazz hhaamm-
vvaazzóósszzeerrddááiigg ttaarrtt.. FFaarrssaanngg aa
ttaavvaasszzvváárrááss ppooggáánnyy kkoorrii,, iiggeenn
vváállttoozzaattooss kkééppeett mmuuttaattóó üünnnnee-
ppeeiibbõõll nnõõtttt kkii,, ggyyaakkoorrllaattiillaagg aa
zzaajjooss mmuullaattoozzááss,, aa ttrrééffaaccssiinnáá-
llááss,, bboolloonnddoozzááss,, eesszzeemm-iisszzoomm
ééss aazz aaddvveenntt lleezzáárruulláássáávvaall,, aa
ppáárrkkeerreessééss,, uuddvvaarrllááss iiddõõsszzaakkaa..
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn aa ffaarrssaannggii
sszzookkáássookk aa kköözzééppkkoorrbbaann hhoonnoo-
ssooddttaakk mmeegg,, ééss sszzáámmooss iiddeeggeenn
nnéépp hhaattáássaa éérrvvéénnyyeessüülltt bbeenn-
nnüükk..

MEGHÍVÓ
Szeretettel mmeghívom 

a 22013. ffebruár 115-één ((péntek) 
a MMûvelûdési HHázban ttartandó 

ovi ffarsangra! 

A rrendezvény ssztárvendége BBuci bbohóc! 
A rrendezvény éérdekessége, hhogy 

a sszülûk éés aa ggyerekek eegyütt ttáncolnak 
farsangi jjelmezekben!
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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 

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

Program-
ajánló

2013. ffebruár 88. 
Borverseny

2013. ffebruár 115.
Ovifarsang

2013. ffebruár 225. 
Vöröskereszt 
ruhaosztás

2013. mmárcius 99.
Nyugdíjasok 

Érdekszövetsé-
gének nõnapi ünnepsége

2013. mmárcius 115.
1848-49-es 
forradalom 

és szabadságharc ünnepe

2013. mmárcius 116.
Vöröskereszt

bál

2013. mmárcius 330. 

Húsvétolás

Tisztelt LLakosok!
Felhívom a figyelmüket,
hogy bármilyen, közvilágí-
tással kapcsolatos szakasz-
hibát (utcai világítás) az
EO.N ingyen hívható tele-
fonszámán (06 80 205 020)
lehet bejelenteni a nap 24
órájában!

Támogassa 
Óvodánkat!

Kedves nénik, bácsik!
Kérjük, használt, tönkrement
feleslegessé vált mûszaki
cikkeit hozza be óvodánk-
ba, hogy az ezekért kapott
támogatásból tavasszal ki-
rándulni mehessünk!
Támogatásukat elõre is kö-
szönjük!

Óvodások

Iskolai ppapír 
és vvasgyûjtés!

A medinai általános iskola
2013. április 3-án (csütör-
tök) papír és vasgyûjtést
szervez, kérjük segítse ta-
vaszi kirándulásunkat! A
papírt és a vasat csütörtök
reggel szíveskedjenek
kitenni a házak elé, hogy a
gyerekek és a segítõk ösz-
sze tudják szedni. 

Segítségüket köszönjük!

MMedinai HHírmondó

A második világháborút követõ majd egy évben egy
emberöltõ alatt megszoktuk, hogy utcáinknak az a ne-
ve, ami. Nem volt ez mindig így, mert a jócskán koro-
sak beszédükben még a mai napig is elrejtenek egy-egy
régi utcanevet. Ezeket a régi neveket böngészve és gon-
dolkodva rajtuk, abban a meglepetésben részesülhe-
tünk, hogy eleink milyen találóan kereszteltek el, egy-
egy falurészt, utcát, sõt még határrészt is!

A mai Arany János utca a valamikori Burgundia ere-
detére eddig még írásos anyag nem találtatott. Feltéte-
lesen következtetni lehet arra, hogy a szõlõvel betele-
pített hegyoldalra, az „Utasi szõlõkbe" , majd a „Csapá-
si szõlõkbe" való kijutással lehet kapcsolatban. A haj-
dani Burgundia utca két oldalán árok, amit bizonyos
idõközönként - ahogy a nagy nyári viharok megron-
gálták - közmunkában, ahogy akkor nevezték, robot-
ban javították, rõzsekötegekkel bélelték, s akácfa ka-
rókkal erõsítették!

Kirõl is kapta az új nevét?
Arany János (1817-1882):
Arany János 1817 március 2-án született, Nagysza-

lontán. Apja kevés földdel és kis házzal bíró földmûves
volt. A család súlyos tüdõbajjal volt megáldva, a nyolc
gyerek közül csupán kettõ maradt életben (János és
Sára). Érzékeny, félénk, visszahúzódó gyermek volt. Is-
koláit 1823 és 1833 között végezte Nagyszalontán (se-
gédtanítói állás), majd ezt követõen Debrecenben. Ez-
után Kisújszálláson egy évig segédtanító volt. Tanul-
mányait 1835 tavaszán fejezte be Debrecenben, de
érettségivel nem rendelkezett, viszont rengeteget ol-
vasott (leginkább római alkotóktól). 1836 februárjá-
ban színésznek állt. Ezalatt anyja meghalt, apja pedig
megvakult. Ezek hatására a bûntudattól vezérelve fel-
hagyott a színészettel. 1836 õsze és 1839 januárja közt
korrektor (rektorhelyettes) Szalontán (magyar és la-
tin grammatika), 1839 elején lemondott róla. 1840 ta-
vaszán másodjegyzõ lett. Ez biztosította a családalapí-
tás lehetõségét, 1840-ben meg is házasodott. Felesé-
gét az irodalomtörténeti könyvek Ercsey Julianna né-
ven jegyzik (törvénytelen gyermek és egy évvel idõ-
sebb Aranynál). Két gyermekük született: 1841-ben
Juliska, 1844-ben László. 1844-tõl (Szilágyi István rek-
tor unszolására) fordítgatott görög és angol (Shakes-
peare) drámákat. 1845 júliusa végén hozzá fogott Az
elveszett alkotmány címû vígeposz megírásához. Ez-
zel megnyerte a Kisfaludy Társaság 25 aranyos pálya-
díját. Igazi sikert, elismerést és Petõfi barátságát az
1846 nyarán írt Toldi hozta meg számára. 1847-ben is-
mét megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Ebben
az idõben sok epikus mûvet írt: Rózsa és Ibolya, Szent
László füve, Murány ostroma, valamint ekkor írta a
Toldi estéje nagy részét is. Az 1848-as forradalom kül-
sõ szemlélõje volt egy ideig. Rövid ideig nemzetõr
volt, majd BM-i fogalmazó lett Debrecenben és Pes-
ten. Az orosz beözönlés után bujdosnia kellett. Elveszí-
tette állását, Világos pedig még az anyagi összeomlást
is jelentette. Fél évig Geszten, a Tisza családnál neve-
lõsködött. 1851 õszén tanár lett a nagykõrösi fõgim-
náziumban. Egyre többet szenvedett a testi ill. lelki
problémái miatt. 1860-ban Pestre költözött, ahol a
Kisfaludy Társaság igazgatója lett. Bekapcsolódott a
pesti irodalmi és politikai életbe (Csaba-trilógia elsõ
része: Buda halála). 1865-ben az MTA titkára lesz,
1870-ben fõtitkára. 1863-ban meghalt Juliska, emiatt
sokáig elhallgatott benne a költõ. 1876-ban lemondott
a fõtitkárságról, az 1877-es boldog nyarat a Margit-szi-
geten töltötte. 1879-ben befejezte a Toldi szerelmét.
1882 október 22-én halt meg.

A mai Zrínyi utca (Kis utca, Renkecz utca) építésze-
tileg Medina falu legérdekesebb utcája. Ékes bizonyí-
tékul, hogy az ember õsidõk óta a vizekben találta
meg életelemét, igyekezett hát annak környékén meg-
telepedni. A néprajz ezt a megoldási módot úgy neve-
zi, hogy „egy ódalas” utca. De itt van még egy érdekes-
ség, hogy hosszúságában nagyon kicsi területû udva-
rok fölé emelkedik a tíz méternél is magasabb löszfal!
A mai betonút jobb oldalán volt a Sió hajdani ártere,
ami a valamikori „fõsõ Ükös” féle háznál kanyarodott
a falu alá, majd a Tejcsarnoktól kissé délebbre vissza
õsi medrébe. Az ember nagyon gyorsan feltalálta ma-
gát, mert a házak elõtti évszázados, humuszban gaz-
dag öntéstalajon konyhakertet létesített, fákat ültetett,

s mûvelte, mûveli a területet. Nagyon találóan „Vízalja”
vagy „Szíváskertek” a neve. Az udvart bõvítvén a lösz-
falban alakították ki a pincét, a kitéglázott ólakat, gyak-
ran még nyári konyhákat is. A magaslaton, a medinai
„Hegyen" lett a takarodóhely, s a jószágok részére fon-
tos takarmányok tároló helye. És még egy érdekesség:
Az utca végi utolsó elõtti fazsindellyel fedett ház volt a
mindenkori gátõr figyelõállása. Ez az út vezetett a „Bi-
karéten" keresztül a hajdani Lencse- pusztára, majd
Kölesdre.

Zrínyi Miklós: 1620-1664
A magyar barokk kiemelkedõ alakja, nemzeti iro-

dalmunk egyik büszkesége. Politikus (Róma, Nápoly,
Firenze, Velence) megismerkedett az olasz mûvészet-
tel és irodalommal. Rómában fogadta VIII. Orbán pá-
pa, aki megajándékozta saját latin verseinek egy dísze-
sen kötött példányával. 1637-tõl Csáktornyán élt, és
szinte szünet nélkül harcot vív a törökkel. Ezt a bécsi
udvar rossz szemmel nézte, és arra kényszerítette,
hogy I. Rákóczi György fejedelem ellen hadjáratot ve-
zessen Erdélyben. Ez vetette fel benne a gondolatot,
hogy Magyarország. és Erdély összefogásával ki lehet-
ne ûzni a törököt. 1646-ban tábornok, 1647-ben pe-
dig horvát bán. Hadtudományi tanulmányokat foly-
tat. Pl.: A tábori kis trakta c. mûve mely egy tervbe vett
nagyobb katonai kézikönyv része, mely a hadsereg
szolgálati szabályzatáról, szervezésérõl, ellátásáról stb.
szól. 1646-ban feleségül veszi Draskovich Mária
Eusebiát. Õ meghal, 1652-ben elveszi Löbl Máriát. A
bécsi királyi udvar politikájával szemben 1656-57-ben
megírja Mátyás király életérõl való elmélkedések címû
tanulmányát, mely a nemzeti autonóm királyság létre-
jöttét sugallja, de példát mutat egy erõs centralizált
magyar állam kiépítésére. Reményeit II. Rákóczi
György erdélyi fejedelembe fektette, de halála meghi-
úsította reményeit. Török elleni röpirata A török áfi-
um ellen való orvosság (1660) nemzeti hadsereg meg-
teremtésének gondolata.

Bajcsy -Zsilinszky utca
1944. december 24 - én a békesség és szeretet szent

ünnepén Bajcsi-Zsilinszky Endre - Illyés Gyula szavai-
val élve - „fölérkezve pályafutásának legmagasabb
pontjára, rátért - tudatosan - mártíriumának állomása-
ira. Ennek a végsõ lépcsõfoka valóságos lépcsõfok
volt: amelyre sopronkõhidai hóhérok közt fölállt. Miu-
tán néhány perccel elõbb - éppoly jelképszerûen - az
elõvezetõ osztag egyik katonája a folyosón kezet csó-
kolt neki. Néhány perc múlva végrehajtották az elõzõ
nap a helybeli iskolában meghozott kötél általi halál
ítéletét.

Illyés éppen negyed századdal ezután veti papírra
sorait, megjegyezvén, a kortársak feladata, „hogy való-
ságos személyiségét, egykori eleven voltát minél hí-
vebben leírjuk”. S valóban a legmesszebbrõl jött s leg-
messzebbre jutott politikus volt a késõbbi mártír a
magyar közéletben. Szarvason született 1886. június 6
-án. Nagyatyja parasztember: apja tanár, aki 2000 hol-
dat szerez és szikesek javításán fáradozik: anyai ágról
viszont felhozzák a kalandozó Bulcsú vezér oldalán vi-
tézkedõ Bajcsyakat a törzsök bizonyságául. Ez a ket-
tõsség pályájára is komolyan hatott. Amikor 1911- ben
fivére lelövi az atyjukat vérig sértõ Áchim Andrást,
egyszeriben megismeri az õ nevét is az ország. Pedig
ekkor már régen egyetemet végzett, s nagy gazdasági,
társadalmi változásokat érlelt az ifjú Endre is magában. 

A húszas években bálványozza Szabó Dezsõt, aki
körömszakadtáig küzd a német befolyás ellen, de
mindezt még összeegyezteti az 1922 - es kormánypár-
ti képviselõi mandátummal. Késõbb Gömbös Gyula
fajvédõihez csatlakozik, de hamar kiábrándul belõlük
és 1930-ban megalakítja a Nemzeti Radikális Pártot,
amelynek egyetlen képviselõje lesz 1931-ben a parla-
mentben. A megyénket szülõföldjének tekintõ, mert
Döbröközön nevelkedett Tapassy Tibor ez idõ tájt, az
1920-as években lesz elsõ, bizalmas emberévé, ké-
sõbb több könyvében is emberközeli képet rajzol a
korszakos politikusról. Megyénk akkori történetének
belsõ viszonyait jól jellemzi A reggel még várat magá-
ra címû kötetében a Képviselõjelölt kerestetik cím-
mel közreadott részlet. A korteskedés és hatalmi ár-
mánykodás útvesztõin bukdácsoló NRP -t számosan
szívesen látták volna a szavazók közül a parlament-

ben. A dombóvári és tamási kerületbõl egyik vezetõ-
jük egyenesen azt mondta: „Gyûjjék maga a nagysá-
gos pártvezér úr, megharcolunk érte! - idézi Talpassy -
Elköltözöm a faluból, ha nem választjuk meg õt!” De
Bajcsy-Zsilinszky nem tudott kétfele szakadni, tarpai
mandátumért kellett harcolnia. (Ennek egyik kedves
epizódját majd 1945 után idézi föl a Dombóvárott
szerkesztett Tolnamegyei Hírlap.)

Néhány év múlva a politikus alapvetõen új utakat
jár már: 1928- tól az Elõõrs címû lappal, 1930 - ban a
Nemzeti radikalizmus címû kötettel kezdõdik a fordu-
lat, 1935. december 4- én pedig a Magyarország címû
napilapban közzétett Üzenetem a jobboldalnak címû
cikkel folytatódik, s végül 1938-ban az Egyetlen út a
magyar paraszt címû mûvel fejezõdik be. Ez utóbbit a
Tolnamegyei Hírlap is olvasói figyelmébe ajánlotta. A
következõ évben pedig cikket kért a neves harcostól,
aki immár az újsággal megegyezõ fronton, a kisgazda-
pártban dolgozott. A földreform címû vezércikk,
amely alatt büszkén hirdették, hogy a lap számára írta
Bajcsy-Zsilinszky, nevetségessé tette Imrédy Bélát és a
Magyar Élet mozgalmat, mert „Mi minden fér bele az
ilyen túlságosan is általános és általánosságban homá-
lyos mozgalmi címbe? Minden, de mindennek az el-
lenkezõje is. vagy ki tudja megmondani... Imrédy Béla
mit akart azzal a minduntalan hangoztatott mondatá-
val, hogy „Õsi földön új életet akarunk élni?!”

Az újságot hamarosan rövid betiltással büntették,
majd késõbb kormánypártivá nyomorították. Bajcsy-
Zsilinszky alakja azonban jelképesen megmaradt, Ily-
lyés úgy látta: „Az élet õ… megváltásul, egy közösség
földi üdvéért, vagyis nekünk adta”.

A mai szõlõhegy utcának nem volt õse! Néhai Vadli
Pista bácsi elmondása szerint a faluból kifelé kanyaro-
dó út volt a választóvonal. Déli oldalon a birtok, az ura-
dalom az északitól kezdõdött a falu. A grófság, ami kb.
1100 katasztrális holdon feküdt, egy elzárt terület, bár
valójában ott kezdõdött, a többi házaktól egy kissé ki-
magasodva, az intézõ lakása (mai iskola) utána sorban
az öt cselédház, központban a kastéllyal, kerítéssel kö-
rülvett parkkal, gyantás illatot árasztó, mindig susogó
fenyõvel. A zártságot még jobban mutatta a magas
téglafallal körülvett gyümölcsös. A birtokot a földosz-
tás (1945) után a hajdani cselédség kapta, s nagyon ta-
lálóan: „Dózsa telepnek” nevezték. A szétbontott há-
zak még hasznavehetõ anyagából épültek azután az új
egészségesebb otthonok. Ekkor alakult ki a Rákóczi
utca folytatása a volt termelõszövetkezeti telepig,
majd a múlt emlékét megõrizve a mai Dózsa utca. 

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én a Zemplén
megyei Borsi kastélyban született. Édesapja I. Rákóczi
Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona. 12 éves korától család-
jától elszakítva Csehországban a Jezsuiták nevelték.
1693-tól Bécsben élt, majd egy éves itáliai utazást tett.
1694-ben feleségül vette Sarolta-Amália hesseni her-
cegnõt. Két gyermekük született, József és György. Ma-
gyarországon telepedtek le, Sáros vármegye fõispánja
lett. Megdöbbenve tapasztalta a lakosság nyomorát. A
hegyaljai felkelés leverése után a francia királyhoz,
XIV. Lajoshoz, a Napkirályhoz fordult segítségül.

A francia megbízott árulása azonban börtönbe jut-
tatta, ahonnét felesége segítségével megszökött, majd
Lengyelországba ment. Innen hívták haza a tiszaháti
fölkelõk Esze Tamás vezetésével. 1703. június 16-án
lépte át a határt kibontott zászlókkal.

„Cum deo pro patria et libertate!” Istennel a hazá-
ért és a szabadságért! - hirdette a zászló jelmondata. Az
egész országot harcba hívta a Habsburg elnyomás el-
len. A Nemzeti állam megteremtésére törekedett. Fel-
merült királlyá választásának terve, de a fõnemesek
összefogtak ellene a szécsényi országgyûlésen, 1705-
ben. Ekkor vezérlõ fejedelemmé választották. A trenc-
séni csatavesztés után (1708) a szabadságharc egyre
nehezebb helyzetbe került. 1711-ben Rákóczi segítsé-
gért utazott az orosz cárhoz I. Péterhez, közben
Szatmáron Károlyi Sándor békét kötött a Habsbur-
gokkal. Ezután önkéntes számûzetésbe vonult. Rövid
ideig Lengyelországban majd Franciaországban élt.
1717-ben került Törökországba, Rodostóba. Itt élt ke-
vés kísérõivel 1735-ben bekövetkezett haláláig. Ham-
vait 1906-ban a Kassai dómban helyezték örök nyuga-
lomba. Otthon lenni a falunkban!

Medina utcáiról!

Változások:

Az idei évtõl nagyon sok változással kell szembe-
néznünk. Változott az önkormányzatok szabályo-
zása. Az elmúlt 22 év alatt egyre több feladatot és
egyre kevesebb központi finanszírozást kaptak
az önkormányzatok. A szektor folyamatosan hi-
ányt „termelt”, így az önkormányzatok hitelt vet-
tek fel, kötvényt bocsátottak ki, vagy felélték a va-
gyonukat. Az önkormányzatok hitel- és kötvény-
tartozása tavaly megközelítette az 1.200 milliárd
forintot. Ezért újraszabályozták az állam és az ön-
kormányzatok közötti feladatmegosztást, így az
állam több feladatot lát el. 

Januártól az önkormányzatok egy évnél
hosszabb lejáratú hitelfelvétele és kötvénykibo-
csátása engedélyköteles.

A kormány döntése nyomán már 2012 de-
cemberében teljes egészében átvállalták azon
kistelepülések adósságát, egy egyszeri, vissza
nem térítendõ támogatással, ahol legfeljebb 5
ezren élnek.

Az új, feladatfinanszírozási rendszer nem te-
szi lehetõvé, hogy az önkormányzatok mûködé-
si hiányt tervezzenek. Szinte teljesen megszûnt
a normatív finanszírozás, melyet a feladatalapú
finanszírozás váltott fel.

Fontosabb változások településünkön:
– 2013 január 1. napjától a  Klebersberg  In-

tézményfenntartó Központ tarja fenn és
mûködteti az iskolánkat.

– Az óvoda mûködtetése a falunk feladata
maradt társulási formában. 

– Január elsejétõl a Körjegyzõséget a Közös
Önkormányzati Hivatal váltotta fel.  

– A szociális ügyintézést Kiss Ildikó végzi
kedden és szerdán a hivatal ügyfélfogadás
idejében. 

– dr. Gagyi Zsolt járási ügysegéd ügyfélfoga-
dása: szerda, csütörtök 8-tól 16 óráig. Pén-
teken 8-tól 14 óráig az önkormányzat épü-
letében. Tel: 74/407-499.

Az ügysegédhez az alábbi ügyekkel lehet
fordulni: 

– közgyógyellátási ügyek - ápolási díj ügyek 
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-

ság ügyek - idõskorúak járadékának ügyei 
– hadigondozási ügyek - lakcímbejelentéssel

kapcsolatos ügyek 
– gyámügyi tárgyú ügyek (iskoláztatási tá-

mogatás folyósításának szüneteltetése, fel-
függesztése, védelembe vétel, ideiglenes
elhelyezés) 

Medina Község Képviselõ-testülete két éve azon
dolgozik, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól
kapott támogatási összeg minden forintját pályá-
zati önrészre fordítsa és azt újra felhasználja!

A Honvédelmi Minisztérium támogatásá-
ból 2011-2012. évben megvalósult, befeje-
zett beruházások és felújítások:

– Medina, Szõlõhegy Határ utca és Kápolna
utca felújítása

– Óvoda tetõszerkezetének felújítása,
– Általános iskola belsõ felújítása(festés- má-

zolás, aljzat készítés és meleg burkolás, nyí-
lászárók teljes cseréje)

– Háziorvosi rendelõ belsõ felújítása(festés-
mázolás, belsõ bútorok teljes cseréje, lég-
kondicionált helységek kialakítása, nyílás-
zárók cseréje),

– Játszótér kialakítása
– Parkosítás
– Tejcsarnok felújítása az állagának megõr-

zése érdekében (tetõszerkezet felújítása,
külsõ vakolás)

– Tûzoltó szertár felújítása az állagmegõrzés
érdekében

– Medina belterületi utak kátyúzása
– Református templom kivilágítása
– Mûvelõdési Ház bejárati ajtó cseréje
– Helytörténeti kiállító terem és a könyvtár

fûtéskorszerûsítése
– Beszélgetõ könyv kiadása

Településünk fejlesztési céljai 2013-ban:

A fejlesztési kiadások finanszírozására csak a
Honvédelmi Minisztérium által biztosított fej-
lesztési támogatásból nyílik lehetõség.

Medina Község Önkormányzatának több fej-
lesztési célú pályázati támogatás került megálla-
pításra:

– KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 azonosító
számú ivóvíz-minõség javítás Medina és
Medina-Szõlõhegyen (fõút mellett ivóvíz
vezeték letétele és üzembe helyezése) pro-
jekt támogatása, a Belügyminisztérium tá-
mogatása és projekthez kapcsolódóan az
EU Önerõ Alapból

– Kazánprogram támogatása (energiataka-
rékos fûtés rendszer kiépítése önkor-
mányzati ingatlanokban)

– Medina, Szõlõhegy Kis utca felújítása
– Medina, Szõlõhegy vendégház, panzió bú-

tor beszerzés
– Óvoda, Malom épületének fejlesztése nap-

elem beszerzés
– Óvoda nyílászáróinak cseréje

Elbírálás alatt álló fejlesztési célú pályázatok:

– LEADER (faluközpont megújítás)
– DDOP - 5.1.0 (csapadékvíz elvezetés Medi-

na községben).

SZMSZ 54. §
A képviselõ-testület évente legalább egyszer elõ-
re meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen
a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdéseket
és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra,
kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésõbb ti-
zenöt napon belül választ kell adni. Közmeghall-
gatás várható idõpontja 2013. április 24.

SZMSZ 71. §
(1) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
(2) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre,

javaslatokra lehetõleg azonnal, de legkésõbb
15 napon belül írásban kell választ adni.

(3) A közmeghallgatásról jegyzõkönyv készül,
amelyre értelemszerûen vonatkoznak a kép-
viselõ-testület jegyzõkönyvére irányadó sza-
bályok.

Otthon lenni a falunkban!
Tisztelt olvasó!

„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belõle a jövõt!” Konfucius gondolata örök ér-
vényû igazságot fogalmaz meg! Akik itt lakunk szeretnénk a falunkat szépnek látni, jól érez-
ni magunkat benne és otthonunknak tekinteni. Látjuk, hogy a feladatok ismét adottak, de
nagy elszántsággal és erõvel teszünk azért, hogy folytathassuk, azt a munkát, amit elkezd-
tünk, mert az elmúlt két évben bebizonyítottuk, hogy a jövõ építésében nap, mint nap
közösen tudunk gondolkodni, önzetlenül dolgozni. Tudjuk és érezzük, hogy mindig lesz-
nek, akik önös céljaik érdekében megpróbálnak árnyékot vetíteni a munkánkra a minden-
napos áldozatvállalásra. Szavaikat azonban mindaddig elfújja a szél, amíg a medinai embe-
rek továbbra is egységben, közös jövõbe tudnak gondolkodni! Vén Attila
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Húsvétolás

Tisztelt LLakosok!
Felhívom a figyelmüket,
hogy bármilyen, közvilágí-
tással kapcsolatos szakasz-
hibát (utcai világítás) az
EO.N ingyen hívható tele-
fonszámán (06 80 205 020)
lehet bejelenteni a nap 24
órájában!

Támogassa 
Óvodánkat!

Kedves nénik, bácsik!
Kérjük, használt, tönkrement
feleslegessé vált mûszaki
cikkeit hozza be óvodánk-
ba, hogy az ezekért kapott
támogatásból tavasszal ki-
rándulni mehessünk!
Támogatásukat elõre is kö-
szönjük!

Óvodások

Iskolai ppapír 
és vvasgyûjtés!

A medinai általános iskola
2013. április 3-án (csütör-
tök) papír és vasgyûjtést
szervez, kérjük segítse ta-
vaszi kirándulásunkat! A
papírt és a vasat csütörtök
reggel szíveskedjenek
kitenni a házak elé, hogy a
gyerekek és a segítõk ösz-
sze tudják szedni. 

Segítségüket köszönjük!

MMedinai HHírmondó

A második világháborút követõ majd egy évben egy
emberöltõ alatt megszoktuk, hogy utcáinknak az a ne-
ve, ami. Nem volt ez mindig így, mert a jócskán koro-
sak beszédükben még a mai napig is elrejtenek egy-egy
régi utcanevet. Ezeket a régi neveket böngészve és gon-
dolkodva rajtuk, abban a meglepetésben részesülhe-
tünk, hogy eleink milyen találóan kereszteltek el, egy-
egy falurészt, utcát, sõt még határrészt is!

A mai Arany János utca a valamikori Burgundia ere-
detére eddig még írásos anyag nem találtatott. Feltéte-
lesen következtetni lehet arra, hogy a szõlõvel betele-
pített hegyoldalra, az „Utasi szõlõkbe" , majd a „Csapá-
si szõlõkbe" való kijutással lehet kapcsolatban. A haj-
dani Burgundia utca két oldalán árok, amit bizonyos
idõközönként - ahogy a nagy nyári viharok megron-
gálták - közmunkában, ahogy akkor nevezték, robot-
ban javították, rõzsekötegekkel bélelték, s akácfa ka-
rókkal erõsítették!

Kirõl is kapta az új nevét?
Arany János (1817-1882):
Arany János 1817 március 2-án született, Nagysza-

lontán. Apja kevés földdel és kis házzal bíró földmûves
volt. A család súlyos tüdõbajjal volt megáldva, a nyolc
gyerek közül csupán kettõ maradt életben (János és
Sára). Érzékeny, félénk, visszahúzódó gyermek volt. Is-
koláit 1823 és 1833 között végezte Nagyszalontán (se-
gédtanítói állás), majd ezt követõen Debrecenben. Ez-
után Kisújszálláson egy évig segédtanító volt. Tanul-
mányait 1835 tavaszán fejezte be Debrecenben, de
érettségivel nem rendelkezett, viszont rengeteget ol-
vasott (leginkább római alkotóktól). 1836 februárjá-
ban színésznek állt. Ezalatt anyja meghalt, apja pedig
megvakult. Ezek hatására a bûntudattól vezérelve fel-
hagyott a színészettel. 1836 õsze és 1839 januárja közt
korrektor (rektorhelyettes) Szalontán (magyar és la-
tin grammatika), 1839 elején lemondott róla. 1840 ta-
vaszán másodjegyzõ lett. Ez biztosította a családalapí-
tás lehetõségét, 1840-ben meg is házasodott. Felesé-
gét az irodalomtörténeti könyvek Ercsey Julianna né-
ven jegyzik (törvénytelen gyermek és egy évvel idõ-
sebb Aranynál). Két gyermekük született: 1841-ben
Juliska, 1844-ben László. 1844-tõl (Szilágyi István rek-
tor unszolására) fordítgatott görög és angol (Shakes-
peare) drámákat. 1845 júliusa végén hozzá fogott Az
elveszett alkotmány címû vígeposz megírásához. Ez-
zel megnyerte a Kisfaludy Társaság 25 aranyos pálya-
díját. Igazi sikert, elismerést és Petõfi barátságát az
1846 nyarán írt Toldi hozta meg számára. 1847-ben is-
mét megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Ebben
az idõben sok epikus mûvet írt: Rózsa és Ibolya, Szent
László füve, Murány ostroma, valamint ekkor írta a
Toldi estéje nagy részét is. Az 1848-as forradalom kül-
sõ szemlélõje volt egy ideig. Rövid ideig nemzetõr
volt, majd BM-i fogalmazó lett Debrecenben és Pes-
ten. Az orosz beözönlés után bujdosnia kellett. Elveszí-
tette állását, Világos pedig még az anyagi összeomlást
is jelentette. Fél évig Geszten, a Tisza családnál neve-
lõsködött. 1851 õszén tanár lett a nagykõrösi fõgim-
náziumban. Egyre többet szenvedett a testi ill. lelki
problémái miatt. 1860-ban Pestre költözött, ahol a
Kisfaludy Társaság igazgatója lett. Bekapcsolódott a
pesti irodalmi és politikai életbe (Csaba-trilógia elsõ
része: Buda halála). 1865-ben az MTA titkára lesz,
1870-ben fõtitkára. 1863-ban meghalt Juliska, emiatt
sokáig elhallgatott benne a költõ. 1876-ban lemondott
a fõtitkárságról, az 1877-es boldog nyarat a Margit-szi-
geten töltötte. 1879-ben befejezte a Toldi szerelmét.
1882 október 22-én halt meg.

A mai Zrínyi utca (Kis utca, Renkecz utca) építésze-
tileg Medina falu legérdekesebb utcája. Ékes bizonyí-
tékul, hogy az ember õsidõk óta a vizekben találta
meg életelemét, igyekezett hát annak környékén meg-
telepedni. A néprajz ezt a megoldási módot úgy neve-
zi, hogy „egy ódalas” utca. De itt van még egy érdekes-
ség, hogy hosszúságában nagyon kicsi területû udva-
rok fölé emelkedik a tíz méternél is magasabb löszfal!
A mai betonút jobb oldalán volt a Sió hajdani ártere,
ami a valamikori „fõsõ Ükös” féle háznál kanyarodott
a falu alá, majd a Tejcsarnoktól kissé délebbre vissza
õsi medrébe. Az ember nagyon gyorsan feltalálta ma-
gát, mert a házak elõtti évszázados, humuszban gaz-
dag öntéstalajon konyhakertet létesített, fákat ültetett,

s mûvelte, mûveli a területet. Nagyon találóan „Vízalja”
vagy „Szíváskertek” a neve. Az udvart bõvítvén a lösz-
falban alakították ki a pincét, a kitéglázott ólakat, gyak-
ran még nyári konyhákat is. A magaslaton, a medinai
„Hegyen" lett a takarodóhely, s a jószágok részére fon-
tos takarmányok tároló helye. És még egy érdekesség:
Az utca végi utolsó elõtti fazsindellyel fedett ház volt a
mindenkori gátõr figyelõállása. Ez az út vezetett a „Bi-
karéten" keresztül a hajdani Lencse- pusztára, majd
Kölesdre.

Zrínyi Miklós: 1620-1664
A magyar barokk kiemelkedõ alakja, nemzeti iro-

dalmunk egyik büszkesége. Politikus (Róma, Nápoly,
Firenze, Velence) megismerkedett az olasz mûvészet-
tel és irodalommal. Rómában fogadta VIII. Orbán pá-
pa, aki megajándékozta saját latin verseinek egy dísze-
sen kötött példányával. 1637-tõl Csáktornyán élt, és
szinte szünet nélkül harcot vív a törökkel. Ezt a bécsi
udvar rossz szemmel nézte, és arra kényszerítette,
hogy I. Rákóczi György fejedelem ellen hadjáratot ve-
zessen Erdélyben. Ez vetette fel benne a gondolatot,
hogy Magyarország. és Erdély összefogásával ki lehet-
ne ûzni a törököt. 1646-ban tábornok, 1647-ben pe-
dig horvát bán. Hadtudományi tanulmányokat foly-
tat. Pl.: A tábori kis trakta c. mûve mely egy tervbe vett
nagyobb katonai kézikönyv része, mely a hadsereg
szolgálati szabályzatáról, szervezésérõl, ellátásáról stb.
szól. 1646-ban feleségül veszi Draskovich Mária
Eusebiát. Õ meghal, 1652-ben elveszi Löbl Máriát. A
bécsi királyi udvar politikájával szemben 1656-57-ben
megírja Mátyás király életérõl való elmélkedések címû
tanulmányát, mely a nemzeti autonóm királyság létre-
jöttét sugallja, de példát mutat egy erõs centralizált
magyar állam kiépítésére. Reményeit II. Rákóczi
György erdélyi fejedelembe fektette, de halála meghi-
úsította reményeit. Török elleni röpirata A török áfi-
um ellen való orvosság (1660) nemzeti hadsereg meg-
teremtésének gondolata.

Bajcsy -Zsilinszky utca
1944. december 24 - én a békesség és szeretet szent

ünnepén Bajcsi-Zsilinszky Endre - Illyés Gyula szavai-
val élve - „fölérkezve pályafutásának legmagasabb
pontjára, rátért - tudatosan - mártíriumának állomása-
ira. Ennek a végsõ lépcsõfoka valóságos lépcsõfok
volt: amelyre sopronkõhidai hóhérok közt fölállt. Miu-
tán néhány perccel elõbb - éppoly jelképszerûen - az
elõvezetõ osztag egyik katonája a folyosón kezet csó-
kolt neki. Néhány perc múlva végrehajtották az elõzõ
nap a helybeli iskolában meghozott kötél általi halál
ítéletét.

Illyés éppen negyed századdal ezután veti papírra
sorait, megjegyezvén, a kortársak feladata, „hogy való-
ságos személyiségét, egykori eleven voltát minél hí-
vebben leírjuk”. S valóban a legmesszebbrõl jött s leg-
messzebbre jutott politikus volt a késõbbi mártír a
magyar közéletben. Szarvason született 1886. június 6
-án. Nagyatyja parasztember: apja tanár, aki 2000 hol-
dat szerez és szikesek javításán fáradozik: anyai ágról
viszont felhozzák a kalandozó Bulcsú vezér oldalán vi-
tézkedõ Bajcsyakat a törzsök bizonyságául. Ez a ket-
tõsség pályájára is komolyan hatott. Amikor 1911- ben
fivére lelövi az atyjukat vérig sértõ Áchim Andrást,
egyszeriben megismeri az õ nevét is az ország. Pedig
ekkor már régen egyetemet végzett, s nagy gazdasági,
társadalmi változásokat érlelt az ifjú Endre is magában. 

A húszas években bálványozza Szabó Dezsõt, aki
körömszakadtáig küzd a német befolyás ellen, de
mindezt még összeegyezteti az 1922 - es kormánypár-
ti képviselõi mandátummal. Késõbb Gömbös Gyula
fajvédõihez csatlakozik, de hamar kiábrándul belõlük
és 1930-ban megalakítja a Nemzeti Radikális Pártot,
amelynek egyetlen képviselõje lesz 1931-ben a parla-
mentben. A megyénket szülõföldjének tekintõ, mert
Döbröközön nevelkedett Tapassy Tibor ez idõ tájt, az
1920-as években lesz elsõ, bizalmas emberévé, ké-
sõbb több könyvében is emberközeli képet rajzol a
korszakos politikusról. Megyénk akkori történetének
belsõ viszonyait jól jellemzi A reggel még várat magá-
ra címû kötetében a Képviselõjelölt kerestetik cím-
mel közreadott részlet. A korteskedés és hatalmi ár-
mánykodás útvesztõin bukdácsoló NRP -t számosan
szívesen látták volna a szavazók közül a parlament-

ben. A dombóvári és tamási kerületbõl egyik vezetõ-
jük egyenesen azt mondta: „Gyûjjék maga a nagysá-
gos pártvezér úr, megharcolunk érte! - idézi Talpassy -
Elköltözöm a faluból, ha nem választjuk meg õt!” De
Bajcsy-Zsilinszky nem tudott kétfele szakadni, tarpai
mandátumért kellett harcolnia. (Ennek egyik kedves
epizódját majd 1945 után idézi föl a Dombóvárott
szerkesztett Tolnamegyei Hírlap.)

Néhány év múlva a politikus alapvetõen új utakat
jár már: 1928- tól az Elõõrs címû lappal, 1930 - ban a
Nemzeti radikalizmus címû kötettel kezdõdik a fordu-
lat, 1935. december 4- én pedig a Magyarország címû
napilapban közzétett Üzenetem a jobboldalnak címû
cikkel folytatódik, s végül 1938-ban az Egyetlen út a
magyar paraszt címû mûvel fejezõdik be. Ez utóbbit a
Tolnamegyei Hírlap is olvasói figyelmébe ajánlotta. A
következõ évben pedig cikket kért a neves harcostól,
aki immár az újsággal megegyezõ fronton, a kisgazda-
pártban dolgozott. A földreform címû vezércikk,
amely alatt büszkén hirdették, hogy a lap számára írta
Bajcsy-Zsilinszky, nevetségessé tette Imrédy Bélát és a
Magyar Élet mozgalmat, mert „Mi minden fér bele az
ilyen túlságosan is általános és általánosságban homá-
lyos mozgalmi címbe? Minden, de mindennek az el-
lenkezõje is. vagy ki tudja megmondani... Imrédy Béla
mit akart azzal a minduntalan hangoztatott mondatá-
val, hogy „Õsi földön új életet akarunk élni?!”

Az újságot hamarosan rövid betiltással büntették,
majd késõbb kormánypártivá nyomorították. Bajcsy-
Zsilinszky alakja azonban jelképesen megmaradt, Ily-
lyés úgy látta: „Az élet õ… megváltásul, egy közösség
földi üdvéért, vagyis nekünk adta”.

A mai szõlõhegy utcának nem volt õse! Néhai Vadli
Pista bácsi elmondása szerint a faluból kifelé kanyaro-
dó út volt a választóvonal. Déli oldalon a birtok, az ura-
dalom az északitól kezdõdött a falu. A grófság, ami kb.
1100 katasztrális holdon feküdt, egy elzárt terület, bár
valójában ott kezdõdött, a többi házaktól egy kissé ki-
magasodva, az intézõ lakása (mai iskola) utána sorban
az öt cselédház, központban a kastéllyal, kerítéssel kö-
rülvett parkkal, gyantás illatot árasztó, mindig susogó
fenyõvel. A zártságot még jobban mutatta a magas
téglafallal körülvett gyümölcsös. A birtokot a földosz-
tás (1945) után a hajdani cselédség kapta, s nagyon ta-
lálóan: „Dózsa telepnek” nevezték. A szétbontott há-
zak még hasznavehetõ anyagából épültek azután az új
egészségesebb otthonok. Ekkor alakult ki a Rákóczi
utca folytatása a volt termelõszövetkezeti telepig,
majd a múlt emlékét megõrizve a mai Dózsa utca. 

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én a Zemplén
megyei Borsi kastélyban született. Édesapja I. Rákóczi
Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona. 12 éves korától család-
jától elszakítva Csehországban a Jezsuiták nevelték.
1693-tól Bécsben élt, majd egy éves itáliai utazást tett.
1694-ben feleségül vette Sarolta-Amália hesseni her-
cegnõt. Két gyermekük született, József és György. Ma-
gyarországon telepedtek le, Sáros vármegye fõispánja
lett. Megdöbbenve tapasztalta a lakosság nyomorát. A
hegyaljai felkelés leverése után a francia királyhoz,
XIV. Lajoshoz, a Napkirályhoz fordult segítségül.

A francia megbízott árulása azonban börtönbe jut-
tatta, ahonnét felesége segítségével megszökött, majd
Lengyelországba ment. Innen hívták haza a tiszaháti
fölkelõk Esze Tamás vezetésével. 1703. június 16-án
lépte át a határt kibontott zászlókkal.

„Cum deo pro patria et libertate!” Istennel a hazá-
ért és a szabadságért! - hirdette a zászló jelmondata. Az
egész országot harcba hívta a Habsburg elnyomás el-
len. A Nemzeti állam megteremtésére törekedett. Fel-
merült királlyá választásának terve, de a fõnemesek
összefogtak ellene a szécsényi országgyûlésen, 1705-
ben. Ekkor vezérlõ fejedelemmé választották. A trenc-
séni csatavesztés után (1708) a szabadságharc egyre
nehezebb helyzetbe került. 1711-ben Rákóczi segítsé-
gért utazott az orosz cárhoz I. Péterhez, közben
Szatmáron Károlyi Sándor békét kötött a Habsbur-
gokkal. Ezután önkéntes számûzetésbe vonult. Rövid
ideig Lengyelországban majd Franciaországban élt.
1717-ben került Törökországba, Rodostóba. Itt élt ke-
vés kísérõivel 1735-ben bekövetkezett haláláig. Ham-
vait 1906-ban a Kassai dómban helyezték örök nyuga-
lomba. Otthon lenni a falunkban!

Medina utcáiról!

Változások:

Az idei évtõl nagyon sok változással kell szembe-
néznünk. Változott az önkormányzatok szabályo-
zása. Az elmúlt 22 év alatt egyre több feladatot és
egyre kevesebb központi finanszírozást kaptak
az önkormányzatok. A szektor folyamatosan hi-
ányt „termelt”, így az önkormányzatok hitelt vet-
tek fel, kötvényt bocsátottak ki, vagy felélték a va-
gyonukat. Az önkormányzatok hitel- és kötvény-
tartozása tavaly megközelítette az 1.200 milliárd
forintot. Ezért újraszabályozták az állam és az ön-
kormányzatok közötti feladatmegosztást, így az
állam több feladatot lát el. 

Januártól az önkormányzatok egy évnél
hosszabb lejáratú hitelfelvétele és kötvénykibo-
csátása engedélyköteles.

A kormány döntése nyomán már 2012 de-
cemberében teljes egészében átvállalták azon
kistelepülések adósságát, egy egyszeri, vissza
nem térítendõ támogatással, ahol legfeljebb 5
ezren élnek.

Az új, feladatfinanszírozási rendszer nem te-
szi lehetõvé, hogy az önkormányzatok mûködé-
si hiányt tervezzenek. Szinte teljesen megszûnt
a normatív finanszírozás, melyet a feladatalapú
finanszírozás váltott fel.

Fontosabb változások településünkön:
– 2013 január 1. napjától a  Klebersberg  In-

tézményfenntartó Központ tarja fenn és
mûködteti az iskolánkat.

– Az óvoda mûködtetése a falunk feladata
maradt társulási formában. 

– Január elsejétõl a Körjegyzõséget a Közös
Önkormányzati Hivatal váltotta fel.  

– A szociális ügyintézést Kiss Ildikó végzi
kedden és szerdán a hivatal ügyfélfogadás
idejében. 

– dr. Gagyi Zsolt járási ügysegéd ügyfélfoga-
dása: szerda, csütörtök 8-tól 16 óráig. Pén-
teken 8-tól 14 óráig az önkormányzat épü-
letében. Tel: 74/407-499.

Az ügysegédhez az alábbi ügyekkel lehet
fordulni: 

– közgyógyellátási ügyek - ápolási díj ügyek 
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-

ság ügyek - idõskorúak járadékának ügyei 
– hadigondozási ügyek - lakcímbejelentéssel

kapcsolatos ügyek 
– gyámügyi tárgyú ügyek (iskoláztatási tá-

mogatás folyósításának szüneteltetése, fel-
függesztése, védelembe vétel, ideiglenes
elhelyezés) 

Medina Község Képviselõ-testülete két éve azon
dolgozik, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól
kapott támogatási összeg minden forintját pályá-
zati önrészre fordítsa és azt újra felhasználja!

A Honvédelmi Minisztérium támogatásá-
ból 2011-2012. évben megvalósult, befeje-
zett beruházások és felújítások:

– Medina, Szõlõhegy Határ utca és Kápolna
utca felújítása

– Óvoda tetõszerkezetének felújítása,
– Általános iskola belsõ felújítása(festés- má-

zolás, aljzat készítés és meleg burkolás, nyí-
lászárók teljes cseréje)

– Háziorvosi rendelõ belsõ felújítása(festés-
mázolás, belsõ bútorok teljes cseréje, lég-
kondicionált helységek kialakítása, nyílás-
zárók cseréje),

– Játszótér kialakítása
– Parkosítás
– Tejcsarnok felújítása az állagának megõr-

zése érdekében (tetõszerkezet felújítása,
külsõ vakolás)

– Tûzoltó szertár felújítása az állagmegõrzés
érdekében

– Medina belterületi utak kátyúzása
– Református templom kivilágítása
– Mûvelõdési Ház bejárati ajtó cseréje
– Helytörténeti kiállító terem és a könyvtár

fûtéskorszerûsítése
– Beszélgetõ könyv kiadása

Településünk fejlesztési céljai 2013-ban:

A fejlesztési kiadások finanszírozására csak a
Honvédelmi Minisztérium által biztosított fej-
lesztési támogatásból nyílik lehetõség.

Medina Község Önkormányzatának több fej-
lesztési célú pályázati támogatás került megálla-
pításra:

– KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002 azonosító
számú ivóvíz-minõség javítás Medina és
Medina-Szõlõhegyen (fõút mellett ivóvíz
vezeték letétele és üzembe helyezése) pro-
jekt támogatása, a Belügyminisztérium tá-
mogatása és projekthez kapcsolódóan az
EU Önerõ Alapból

– Kazánprogram támogatása (energiataka-
rékos fûtés rendszer kiépítése önkor-
mányzati ingatlanokban)

– Medina, Szõlõhegy Kis utca felújítása
– Medina, Szõlõhegy vendégház, panzió bú-

tor beszerzés
– Óvoda, Malom épületének fejlesztése nap-

elem beszerzés
– Óvoda nyílászáróinak cseréje

Elbírálás alatt álló fejlesztési célú pályázatok:

– LEADER (faluközpont megújítás)
– DDOP - 5.1.0 (csapadékvíz elvezetés Medi-

na községben).

SZMSZ 54. §
A képviselõ-testület évente legalább egyszer elõ-
re meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen
a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdéseket
és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra,
kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésõbb ti-
zenöt napon belül választ kell adni. Közmeghall-
gatás várható idõpontja 2013. április 24.

SZMSZ 71. §
(1) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
(2) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre,

javaslatokra lehetõleg azonnal, de legkésõbb
15 napon belül írásban kell választ adni.

(3) A közmeghallgatásról jegyzõkönyv készül,
amelyre értelemszerûen vonatkoznak a kép-
viselõ-testület jegyzõkönyvére irányadó sza-
bályok.

Otthon lenni a falunkban!
Tisztelt olvasó!

„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belõle a jövõt!” Konfucius gondolata örök ér-
vényû igazságot fogalmaz meg! Akik itt lakunk szeretnénk a falunkat szépnek látni, jól érez-
ni magunkat benne és otthonunknak tekinteni. Látjuk, hogy a feladatok ismét adottak, de
nagy elszántsággal és erõvel teszünk azért, hogy folytathassuk, azt a munkát, amit elkezd-
tünk, mert az elmúlt két évben bebizonyítottuk, hogy a jövõ építésében nap, mint nap
közösen tudunk gondolkodni, önzetlenül dolgozni. Tudjuk és érezzük, hogy mindig lesz-
nek, akik önös céljaik érdekében megpróbálnak árnyékot vetíteni a munkánkra a minden-
napos áldozatvállalásra. Szavaikat azonban mindaddig elfújja a szél, amíg a medinai embe-
rek továbbra is egységben, közös jövõbe tudnak gondolkodni! Vén Attila
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Nyugodj Békében!
Ha az ember visszalapoz az élete köny-
vében, a történetek, a történések so-
kasága úgy pereg a szeme elõtt, mint
ezernyi filmkocka. Rá-rácsodálko-
zunk egy- egy történetre, ha jó, ha mi
voltunk, a mi hibánk vagy a mi sike-
rünk. A háború éppen, hogy elmúlt,
kezdtünk a semmibõl valamit felépí-
teni, már nem az ágyúdörgés, a pus-
karopogás szabott határt, már kezd-
tünk reménykedni. Egy nap fiatalem-
ber jelent meg a faluban, egy tanító,
akit már a béke küldött. Már fiatalon
is kopaszodott, szemüvege mögül
szemlélte a falut, ahova cseppent, az
embereket, akik között élni fog, aki-
ket meg akar ismerni, akiknek barát-
juk, tanítójuk akar lenni. Az energi-
kus fiatalembert hamar megismerték,
õ hamar megismert mindenkit. Ak-
kor még a néptanítók módszerét kö-
vették, nem csak a kisdiákokat tanítot-
ták, hanem az egész falu népét. Új
idõk jöttek, új kihívások, más szellem,
új világrend: a rábízott munkát úgy
végezni, hogy az embertársainak és a
falunak jobb legyen. Nem volt kis do-
log úgy élni, dolgozni, intézni az ügyes
bajos dolgokat, hogy mindenki elége-
dett legyen. Diplomatának kellett len-
ni, vagy igazi stratégának, aki mindig
megtalálja a kompromisszumot.

Õ megtalálta.
Új hazát talált nálunk – szerelmet,

családot – és maradt, lett hazánk fia.
Sok mindent tett a községért, sok

mindent köszönhet neki a falu. Ha
tanító volt, ha tsz-elnök, ha a megyei
népfront titkára, ha polgármester,
mindig azon dolgozott, hogy az itt
élõ embereknek jobb legyen. Aki
nyitott szemmel járt-jár, az tudja, az
látja, hogy ezt, meg azt õ ötlötte ki, õ
valósította meg. Nem akarok tömjé-
nezni, távol áll tõlem, csak röviden
tényeket említek, hogy aki nem tud-
ja, vagy nem vette észre, az is legyen
ismeretében, ki volt, mit tett.

Felsorolnék pár dolgot emlékezé-
sül. Megreformálta az iskolát, a taní-
tást, lelkes tagja volt a futballcsapat-
nak, télen színdarabokat tanított. Õ
szervezte meg a dolgozók iskoláját,
ahol sok medinai, szõlõhegyi felnõtt
végezte el a nyolc osztályt. Majd a pa-
lánki technikum kihelyezett osztá-
lyát, ahol jó páran szereztek techni-
kusi végzettséget. A sáros utcákból

betonút lett, vízmû, telefon és sok
más olyan munka, amibe ha nem
közvetlen, de közvett része volt. 

Érdem? Becsület? Lelkiismeret?
Határozottság? Emberszeretet? Sok
minden kell ahhoz, hogy egy község
úgy éljen, mûködjön, hogy elõbbre
jusson. Rá még a legsandább gondol-
kodású ember sem mondhatja, hogy
egy téglát is elvitt, ami rá volt bízva.
Itt maradt nálunk, medinai lett, csalá-
dot alapított, és tett annyit lakóhelyé-
ért, amit más talán soha. 

Az évek közben tették a dolgukat,
mentek, szinte elsuhantak felette, az
öregség, a nyugdíj osont be hozzá, az
élete egy új állomásra ért.

Mentek a gyerekek után - egy ki-
csit közelebb lenni, egy kicsit többet
látni õket, közelrõl szeretni örülni
nekik, amíg csak lehet. Már az uno-
kák is megnõttek, a maguk szárnyán
repülnek tovább, új távlatokat, új le-
hetõséget küld nekik a
jövõ. Jó jövõt álmodni,
már nem magunknak,
hanem a gyerekeink-
nek és szeretnénk mi-
nél többet látni belõle.

Kálmán és Erzsi már
bácsi és néni lett, pár
kilométerrel távolabb
költöztek, de a szívük-
ben Medinaiak marad-
nak. Ifjúságuk, emléke-
ik ide kötik õket, vissza-
járnak ma is. Emlékeik
között vannak szülõk, testvérek, az
élet körforgása senkit sem kímél - fáj-
dalmas szép emlékeit osztja ránk.
Nyolcvannyolc év - majd’ egy évszá-
zad, gondját, baját, örömét osztotta
rá, õ vitte magával, tette a dolgát,
amíg valami el nem romlott, és nem
volt több remény. Véges az élet, el
kell fogadni - ha megbékélni nem is
tudunk vele, bár a születésnél már ott
a halál, a halállal pedig a vég. Gazdag
életút maradt utána és tettei sokasá-
gának emléke. Köszönjük, hogy köz-
tünk éltél, vigyáz rád ez a föld, amit
megszerettél, ami féltõn eltakar.

Elment egy barát - már nem várja,
mit hoz a jövõ. Már nem intünk egy-
másnak búcsúzóul, csak halk sóha-
junk száll sírboltja felett. 

Nyugodj békében Kálmán! Nyu-
godj békében tanító úr!

Csizmadia János

Emlék - kép
Majd ezer esztendõvel elõbb a halottat
búcsúztató pap a feje fölé emel egy kis
kõ urnát és azt mondja: „Látjátok fele-
im szemetekkel mik vagyunk? Bizony
por és hamu vagyunk!”

Igen! Ez lett az ember az alkotó, aki
hetekkel, napokkal elõbb gyûjtötte,
írta emlékeit, hogy hagyja örökül ne-
künk, akik még itt maradtunk!

Ábel, a szegény székely fiúcska, lát-
ván az elõtte kitáruló világot, azt
mondja: „Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne!”
Így lehetett akkor is, amikor Kálmán
bácsi – iskolás éveim elsõ tanítója –
befejezte a bajai tanítóképzõt, s in-
dult útjára. Nem volt Õ a falu szülötte
mégis felnõtt életének elsõ lépései er-
re vezették, itt eresztve gyökeret, s
dolgos, itt töltött hetven év után me-
dinaivá lett!

A l k a t á b a n
volt valami von-
zó, sugárzó
energia, mert
hajdani tanácsi
jegyzõkönyvek
szerint hamaro-
san olyan em-
berré lett, aki-
nek kérték a vé-
leményét, s elfo-
gadták elgondo-
lásait. Bár nyo-
morúság Õt is

elérte, de túltette magát a sorkosztos-
ságon, a nélkülözésen, a fûtetlen, hi-
deg szobán. Mindenek elõtt nevelt,
oktatott, hogy alkotó emberré legye-
nek a medinai gyerekek. Érdemes
volna összeszámolni, hogy hány pe-
dagógust adott a vezetése alatti medi-
nai iskola, hány orvost, ügy-
védet, jogászt vagy csak egy-
szerûen értelmes felnõtte-
ket. Volt tanítványait még fel-
nõtt korukban is figyelem-
mel kísérte! A falut is így se-
gítette: sürgetõje volt annak,
hogy a faluban mielõbb ki-
gyulladjon a villany, hogy ez-
zel is nemesedjen, haladjon
az élet. Hatalmasat, erõset ru-
gó focistaként vált ismerté, amikor
büntetõt ítélt a bíró a drukkerek kó-
rusban kiabálták: Csajbók! Õ rúgja!
Ahogy múltak az évek, egyre mé-
lyebbre hatolt az ítélet gyökere, és se-

gítõ akarásában mindenki megbízott
akkor is, amikor - közfelkiáltással-
Csajbók! Csajbók! legyen az elnök! -
választották a közös gazdaság vezetõ-
jének! Pedig az irodalmi tanárság na-
gyon messze esett az új megbízatás-
tól. De vállalta, mert tudta, érezte a
néhány száz ember bizalmát, s így las-
san kivezette a falut a kátyúból! A ta-
nulást vállaló, jó értelmi képességû
dolgozókat Palánkra küldte tanulni,
míg maga a faluban, dolgozókat buz-
dította arra, hogy jócskán felnõtt fej-
jel szerezzenek középiskolai bizo-
nyítványt, érettségit!

Aztán élete megint fordulóhoz ért,
politikai beosztást kellett vállalnia, de
ezt is csak úgy tette, hogy megmarad-
hasson falubelinek, segíthessen az
embereken. Idejekorán lett lebeto-
nozva minden utca, már akkor, ami-
kor még a városokban is poros uta-
kon jártak az emberek. Segítõ kezet
nyújtott abban is, hogy a falunknak
legyen vízvezetéke, jó italú vize.
Nyugvásban kerülvén társadalmi ál-
lásban lett tanácselnök, majd polgár-
mester, s a falunknak az elsõk között,
vezetékes telefonja.

S, hogy néhány éve gyermekei
után költözött, gyakran visszajött, ha
csak busz- fordulatára is, tudakolta,
hogyan élünk, mint megy sorunk?! 

Nem volt Medina szülötte, de me-
dinaivá lett, s hamvait befogadja e
föld! Váratlanul elvitte emlékeit, de
örökül hagyta munkálkodásának
gyümölcsét: az elsõ járdát, a villanyt, a
betonozott iskolai osztályokat, az elsõ
falusi közfürdõt, a betonozott utakat,

a tanult emberfõket, s még
ezen túl is legszebb emlék-
ként a szeretetet, melyet
mindannyiunk szívében ha-
gyott maga után!

Úgy mondják, hogy jó em-
berek lelke mindig õrködik
szeretteik felett! Õrködjön a
Te lelked is Kálmán bácsi,
hajdani tanítványaid felett,
barátaid felett, akiket segítet-

tél, s Medina felett, aminek földjében
megtalálod a végsõ nyugodalmad!

Áldás poraidra!
Volt tanítványod:

Konrád László

,,Ha meghalok, ha elmegyek, ne sírjatok. Testem megy el, én maradok, én mindig veletek vagyok! Veletek itt 
a világban, a kertben, minden kis virágban, mit még talán kezem vetett, ne sírjatok hát, kedvesek."

Búcsúzik Medina!
Nyugodjon békében, Kálmán bácsi!

„a jövõ orvosa nem orvossá-
got fog felírni a betegeinek, ha-
nem érdekelté fogja õket tenni
abban, hogy étrendjük segítsé-
gével jó karban tartsák magu-
kat, hogy megelõzzék a beteg-
séget.” (Thomas A. Edison)

Tisztelt olvasó! 
Pálfiné Amenet Ágnes vagyok és szeretné figyelmükbe ajánla-

ni az új medinai reformkonyhát. 
Mostanában, a „rohanó” világunkban már az emberek többsé-

gének nincs sem ideje, sem ereje ahhoz, hogy megfelelõen és
változatosan táplálkozzon. Ami súlyfelesleghez, rossz közérzet-
hez, fáradékonysághoz és erõtlenséghez vezet. Itt volt hát az idõ
arra, hogy megérkezzen a reformkonyha.

A „reform” mindig valamilyen újításra, valamiféle elõrehala-
dásra utal. Itt is errõl van szó. A reformkonyha esetében nem
csupán egy konkrétan behatárolt, szabályos diétáról beszélünk.
Ez egy összefoglaló név, és az összes olyan étrendet tartalmazza,
amelyben a hangsúly a teljes értékû táplálkozáson és a megfele-
lõ arányokon van. A reformkonyha alapja, hogy étkezzünk válto-
zatosan. Ne ragadjunk le kizárólag néhány ételnél, hanem is-
merkedjünk meg új és új élelmiszerekkel, ízekkel.

A nálunk étkezõk zöme gyermek illetve nyugdíjas. Ezért sok-
kal nagyobb gonddal, felelõséggel veszem kézbe a fakanalat
„nap mint nap”.

Ahogy már utaltam rá a medinai reform konyha étrendjének
egyik legfontosabb szempontja a változatosság. Minden tekin-
tetben a színesen válogatott étrend az egyik biztosítéka annak,
hogy a gyermek és a felnõttek megfelelõ arányban megkapják a
számukra legfontosabb tápanyagokat.

A fiataloknál fontos, hogy többféle ételt ismertessünk meg
velük, s így jó alapot teremtünk az egészségmegõrzõ táplálko-
zásra. 

A hatékonyabb egészségnevelés érdekében szükség van a
gyermekekkel kapcsolatban lévõ felnõttek azonos szemléletére
az óvónõkkel, az élelmezést vezetõkkel és a szülõkkel az együtt-
mûködésre. 

A második legfontosabb szempont az, hogy minden nap sze-
repeljen a menü között jó minõségû zöldség és gyümölcs. Min-
den ételhez magam válogatom ki a megfelelõ alapanyagot. Már
több helyi õstermelõvel állok kapcsolatban.

Nagyon szeretek sütni, fõzni és örülök, hogy a helyi (medi-
nai) embereknek állást tudok biztosítani, ezáltal is segítvén a sa-
ját falumat.

Bármilyen rendezvény gasztronómiai részét elvállaljuk (eskü-
võ, ballagás, családi esemény).

A ffaarsaang
AA ffaarrssaanngg hhoosssszzaa éévvrrõõll éévvrree
vváállttoozziikk,, mmiivveell zzáárróónnaappjjaa aa
hhúússvvéétt iiddõõppoonnttjjááhhoozz kkööttõõddiikk..
VVíízzkkeerreesszzttttõõll ((jjaannuuáárr 66..)) aa hhúúss-
vvééttoott mmeeggeellõõzzõõ 4400 nnaappooss
nnaaggyybbööjjtt kkeezzddeettééiigg,, aazzaazz hhaamm-
vvaazzóósszzeerrddááiigg ttaarrtt.. FFaarrssaanngg aa
ttaavvaasszzvváárrááss ppooggáánnyy kkoorrii,, iiggeenn
vváállttoozzaattooss kkééppeett mmuuttaattóó üünnnnee-
ppeeiibbõõll nnõõtttt kkii,, ggyyaakkoorrllaattiillaagg aa
zzaajjooss mmuullaattoozzááss,, aa ttrrééffaaccssiinnáá-
llááss,, bboolloonnddoozzááss,, eesszzeemm-iisszzoomm
ééss aazz aaddvveenntt lleezzáárruulláássáávvaall,, aa
ppáárrkkeerreessééss,, uuddvvaarrllááss iiddõõsszzaakkaa..
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn aa ffaarrssaannggii
sszzookkáássookk aa kköözzééppkkoorrbbaann hhoonnoo-
ssooddttaakk mmeegg,, ééss sszzáámmooss iiddeeggeenn
nnéépp hhaattáássaa éérrvvéénnyyeessüülltt bbeenn-
nnüükk..

MEGHÍVÓ
Szeretettel mmeghívom 

a 22013. ffebruár 115-één ((péntek) 
a MMûvelûdési HHázban ttartandó 

ovi ffarsangra! 

A rrendezvény ssztárvendége BBuci bbohóc! 
A rrendezvény éérdekessége, hhogy 

a sszülûk éés aa ggyerekek eegyütt ttáncolnak 
farsangi jjelmezekben!
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