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Miért fontos számunkra MEDINA? Mert
szeretjük a falu hangulatát.A városi em-
bert nem érdekli, hogy ki lakik a szom-
szédban, hogy mit csinál a körzeti or-
vos, amikor éppen nem orvos, nem sze-
reti megszólítani az óvó nénit, a boltost,
a kocsmárost, a tanárt mert õ az isme-
retlenséget, névtelenséget szereti. Mi
meg azt szeretjük, ha ránk köszönnek,
megkérdezik, mi van velünk és meg is
hallgatnak minket. Persze jobban sze-
retnénk, ha könnyebb lenne az élet, job-
ban szeretnénk, ha mi is sok pénzt kap-
nánk az Európai Uniós alapokból, dina-
mikusabb lenne a falu fejlõdése, több

munkahely teremtõdne, jobb lehetõsé-
geket tudnánk adni a fiatalok fészekraká-
sához, de így is a mi falunk, szeretjük,
mint anya a tékozló fiát.

De nem adjuk fel! 
A mi falunk is egy gyöngyszem lesz,

egy modern, kulturált, mindenki számá-
ra boldogan élhetõ falu. Harcolunk, küz-
dünk minden egyes forintért, ahogy
küzdünk a mindennapokban a csalá-
dunkért. Szeretnénk kihasználni a pici
falu elõnyét, azt, hogy itt az összefogás
nem csak ámítás, hanem kézzel fogha-
tó valóság. Mindenki azt adja a közös-
ségnek, amiben a legjobb. Szükségünk 

van a
szépkorúak
bölcs tanácsaira, a fiatalok lendületére,
a tanult emberek tudására, a mesterek
szaktudására, a kétkezi munkások ere-
jére. Ahhoz, hogy lakóhelyünk otthonná
váljék, ennek a kialakítása nem csak az
önkormányzat feladata, hanem a helyi
lakosoké is. Ez az év elsõsorban a ter-
vezés éve. Keressük az új utat, hogy
megtaláljuk azokat a lehetõségeket,
amelyekkel tovább tudunk haladni, hogy
maradandót tudjunk továbbadni utóda-
inknak!

Vén Attila

Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a
meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek.
Mint a vasérc vagy az arany a tárnák mélyén,
az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott
lapul benned, bennem a képlet, mely orvossággá
válva, életet menthet, a tervrajz, melybõl kígyózó út
lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned
van a béke terv, melyet ha alázattal megfogalmazol
és kimondasz hangosan, elhallgatnak a fegyverek, és
mosoly költözik a gyermekek arcára.

A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent ide-
jében még inkább, mint máskor. Felszínes csapon-
gások, üres lötyögések helyett magadba kell mélyed-
ned, hogy felfedezd lelkedben rejlõ értékeket. Merülj
alá a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghalla-
ni a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megol-
dást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni
azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott lent, bel-
sõdben kezd körvonalazódni, még csak dereng, de Te ér-
zed, hogy belõled kikívánkozik. S mint a bányász a mély
üregben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod, megfogal-
mazod, felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a vilá-

got. Csodálatos érzés szülõanyja lenni egy
igazi értéknek, egy szellemi kincsnek, mely-
ben az emberek meghallgatott imáikra
adott választ találnak.

Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy Te
értéktelen vagy, meddõ föld, üres puszta. Azt
hazudja, hogy benned nincsenek igazgyön-
gyök, kár is lemerülnöd a hullámok alá, úgysem
találsz ott önmagadban semmit.Azt mondja: szó-

rakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, ne-
ked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki,
hazudik:Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél,
melyre a Teremtõ az õ gyermekei iránti végtelen
szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Álta-
lad akarja tovább teremteni a világot az Isten, választ
küldeni a sokakat gyötrõ kérdésekre. Ne veszítsd el

magad, mert válasz vagy
valakiknek, sokaknak!
Kicsinységed ne ag-
gasszon, piciny ce-
ruzaheggyel írtak
remekmûveket!

Böjte CCsaba: NNagyböjti ggondolatok
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Közérdekű
információk

Medina KKözség 
Önkormányzatának 
ügyfélfogadási iideje 

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600

Szerda: 800 -1200, 1300 - 1600

Csütörtök:800 -1200, 1300 - 1600

Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség:Tel.: 74/434-010.

E-mail: phivatalmedina@tolna.net 
http://www.medinafalu.hu

Orvosi rrendelõ 
Rendelés:

hétfõ:1300 - 1500

kedd: 800 - 1000

szerda: 1500 - 1700

csütörtök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1100

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

Védõnõi sszolgálat 
Rendelés:

hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:

Pálfiné Andics Edit 
Tel: 74/434-010 

CCssaa ll ááddsseegg íí tt õõ  ééss  
ggyyeerrmmeekkjjóólléétt ii  sszzoollggáállaatt

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

csütörtök: 1300 -16000

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet 

Tel.: 74/ 674 - 124

Falugazdász 
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Iskola 
Tagintézmény-vezetõ:

Götz Csabáné 
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100

Körzeti mmegbízott
Konrád János 

Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107

Tanyagondnok

Szászi József 
Tel.: 06-20/252-15-60

Medina Község 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt és családját 2015. 

március 15-én 10 órakor 
a medinai 

Mûvelõdési Házban 
megrendezésre kerülõ,

az 1848-49-es 
forradalom 

és szabadságharc 
tiszteletére rendezett 

ünnepségre.

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! 
Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befizetett adó 1%-ának 

nonprofit szervezetek felé történõ felajánlással.
Segítse Ön is adója 1%-ával a Medina Községért Közalapítványt!

AAddóósszzáámm:: 1188885599779999-11-1177..
Köszönjük

Medinai BBorverseny
A megye elsõ borversenye! A tavalyi évhez viszonyítva fele
borminta érkezett.Tisztelet azoknak, akik elhozták megmé-
rettetni a boraikat, hiszen az elmúlt év csak a korai szõlõk-
nek kedvezett. A lisztharmat elvitte a termések nagy részét.
Sok termelõ nem is tudott szüretelni, a tõkén hagyta a fürtö-
ket. Ennek ellenére nagyon szép tiszta, üdítõ borok szület-
tek. Felhívták a figyelmet, hogy a borok a rosszkor jött sok
esõ miatt kevesebb alkoholt és szárazanyagot tartalmaznak,
ezért fokozott figyelmet kell fordítani kezelésükre, mert emi-
att gyorsan öregszenek.
Statisztika: összesen 46 minta (fehérbor 20, vörösbor 21,
rosébor 5 minta).

Fehérbor: Arany: 5
Ezüst: 7
Bronz: 2

Vörösbor: Arany: 6
Ezüst: 10
Bronz: 3
Oklevél: 2

Rosé bor: Ezüst: 3
Bronz: 2

Összesen: Arany: 11
Ezüst: 20
Bronz: 11
Oklevél vörös: 2
Oklevél fehér: 2

A legjobb fehérbor: 2014 évjáratú Cser-
szegi fûszeres borával Balogh György.
A legjobb vörösbor:2014 évjáratú Caber-
net Sauvigon borával Nyirati József.
A legjobb rosébor: 2014 évjáratú Kék-
frankos rosé borával ifj. Pintér József.

Tisztelt Ebtartó!

Településünk területén „Az állatok védelmérõl és kíméleté-
rõl” szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül
sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott
adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyil-
vántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tu-
lajdonosának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátá-
sa céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési ön-
kormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy településünk Önkor-
mányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem ter-
vezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhe-
tõk az Önkormányzati Hivatalban, azok fénymásolással
sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljut-
tatni az Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módo-
kon:

Levélben postai úton az Önkormányzati Hivatal címére:
7057 Medina, Kossuth u. 59.

Az Önkormányzati Hivatalban személyesen leadható

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:

2015. 002. 228.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy „A kedvtelés-

bõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése
szerint – 2013. január 1-tõl – a négy hónaposnál idõsebb
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható,
ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt
ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adat-
bázisban nem szereplõ eb adatait az állat tartója köteles a
szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A
regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történõ
adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2015 02.28-át
követõen az Ebösszeíró adatlapon szereplõ adatokban vál-
tozás állna be, továbbá amennyiben ezen idõpont után ke-
rül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni az Önkor-
mányzati Hivatal részére a változást követõ 15 napon belül.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye -
az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján -
minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy mind az adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az ebek tran-
szponderrel történt ellátását 2015. márciusától a jegyzõ
szúrópróbaszerûen ellenõrizheti.

Együttmûködését és adatszolgáltatását köszönöm! 

Garai László jegyzõ
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2015. januárjában új rendezvényso-
rozat indult útjára Medinán.5 órai tea.
Már az elnevezés is magában hor-
dozza a kötetlen, baráti, ám a mégis
fontos társadalmi érintkezés jelleget.
Januári vendégünk Lengyel János új-
ságíró, filozófus, egyetemi tanár volt.
Sokaknak lehet ismerõs a neve, ám
biztosan vannak olyanok, akik még
nem találkoztak vele. Ki is õ? Mit csi-
nál? Hogyan vélekedik a jelen ko-
runkról? Mindezt megtudhattuk a ve-
le folytatott beszélgetés során.Érde-
kes szereposztásnak lehettünk tanui,
ugyanis a mindig kérdezéshez szo-
kott újságíró vált Csizmadia Jani bá-
csi interjúalanyává.Jani bácsi gondo-

san szerkesztett, jól megválogatott
kérdései nyomán beavatást nyertünk
egy nem mindennapi ember életébe,
gondolataiba.

Olyan fontos kérdésekrõl hallhat-
tunk egy mai egyetemi tanárként és
újságíróként is méltán elismert véle-
ményvezér gondolatait, mint a pár-
választás, gyermekeink mai világgal
történõ találkozása, az élet minden
területén fellépõ kegyetlen verseny-
helyzet, a média teremtette virtuális
világ veszélyei, az ember maga al-
kotta világleképezõdések, az embe-
ri élet buktatói és az erre adható le-
hetséges válaszok. Hallhattuk az
egyetemi tanár véleményét a mai

oktatási rendszerrõl, megnyilatko-
zott az újságíró a felelõs újságírás-
ról, a nyomtatott sajtó és az iroda-
lom sajnálatos háttérbe szorulásá-
ról, és ezáltal az olvasás adta szel-
lemi fejlõdés lassulásáról, vissza-
szorulásáról.

Megtudhattuk, mennyi tanulás, és
önfejlesztés áll egy jó cikk megírása
mögött, és ez milyen – akár halálos
– veszélyeket hordoz magában (ha-
ditudósítás).

A Jani bácsi által feltett kérdések-
re sokszor kaptunk olyan választ,
amely számunkra is hasznos lehet
mindennapi problémáink megoldá-
sában. Minden ember egy önálló
lény, így ahogy a világot érzékeli, az
is egyedi. Ám nem egy szál ma-
gunkban állunk a világban, kisebb-
nagyobb közösségeket alkotva pró-

báljuk keresni a boldogulást. Élete
során ki többet lát, többet tapasztal,
más többet érez, többet gondolko-
dik. Mindenesetre a világot az viheti
elõrébb és teheti a mindennapokat
könnyebbé, ha tapasztalatainkat
megosztjuk egymással.

Képtelenség mindazt a gondola-
tot visszaadni, melyet ez a
beszéletés ébresztett, ennek jobb
ha maga is fültanúja az ember. (A vi-
deó elérhetõ a medinafalu.hu honla-
pon.) Ez a beszélgetés mindenkinek
egyedi élményt nyújt.

Ilyen beszélgetésekre, tapaszta-
latcserére ad helyet, teret és idõt ez
az új rendezvénysorozat, mely min-
den alkalommal egy-egy olyan em-
bert lát vendégül, aki a maga terüle-
tén hírnevet és elismerést vívott ki
magának.Sokat látott, tapasztalt már
a világból, véleményével, gondolatai-
val minket is segíthet itt Medinán. A
tea meleg, a keksz ropogós, a han-
gulat barátságos és szeretetteljes.

Várunk minden kedves érdeklõ-
dõt, a sorozat következõ alkalmára,
2015. február 26-án csütörtökön 17
órától a medinai kultúrotthonba.

Vendégünk Pásztor Anna lesz, az
Anna & the Barbies frontembere.

Sáfrányné Szabó Tünde

Egy éve, 2014. január 26.-án talál-
koztunk elõször a gyülekezeti terem-
ben Medinán.

Sáfrányné Szabó Tünde és Révai
Lilla Irén hozták az ötletet, a többire
nem emlékszem. Csak tudtam,
hogy lesz kórus és akármit is jelen-
tett ez, nekem akkoriban már annyi-
ra hiányzott a zenélés, az éneklés
és a közös alkotás, hogy minden-
áron szerettem volna benne részt
venni. Az elsõ próbán nyolcan vol-
tunk: Tünci, édesanyja Szabóné
Gáncs Tünde, Székely Aranka, Mé-
száros Dóra, Debreceni Judit,
Veresné Kõszegi Virág, Révai Lilla
Irén és én magam.

Miután megvitattuk elsõ énekein-
ket, próbaidõpontokat és mindenfé-
le egyebeket munkához láttunk. Az
elsõ próba jól sikerült, egyszerû kis
kánonokat próbáltunk tanulni és
együtt énekelni. És elõször történt
az, ami azóta oly gyakran: Hazavit-
tük az átélt pillanatok örömét.

Onnantól kezdve 2 hetente ültünk
össze. Az elsõ idõszakban kisebb
énekeket, kánonokat és zsoltárokat
is énekeltünk, hogy összeszokjunk.
De nem sok idõ telt el, amikor már
az elsõ nagyobb kihívás elõtt áll-
tunk: Húsvét. Ezer kérdés forgott a
fejünkben: Vállaljuk? Ha igen, elég
lesz az a pár hét? Mit énekeljünk?

Igen, vállaltuk, és elsõ fellépésünk
2014. április 20.-án a húsvéti Isten-
tiszteleten volt. Bár én sajnos nem
lehettem ott, mivel Németországban
töltöttem az ünnepet, de tartottuk a
kapcsolatot és a lányok beszámol-
tak a premierrõl. A gyülekezet öröm-
mel fogadta az éneklõket, és ha
nem is hibátlan, de azért sikeres el-
sõ fellépés volt.

Közben pünkösdre is fel kellett
készülnünk.Többek között azt a mai
napig az egyik kedvenc énekemnek
számító pünkösdi dalt, az „Én felkõt-
tem szép piros hajnalban”-t énekel-
tük. De nem csak egy szereplésünk
volt pünkösdkor, ugyanis pünkösd
hétfõn a szedresi református temp-
lomban, azután pedig Sárszentlõrin-
cen is énekeltünk. A kis turné után
annál inkább úgy éreztük, hogy jól
haladunk, összeszoktunk, és na-
gyon sok kedvünk volt a folytatás-
hoz.

Idõközben bõvült a kis csapa-
tunk, új tagunk Siklósiné Heim Karo-
lina lett, akinek nagyon örültünk.
Nagy öröm volt házassági szertartá-
son is részt venni: Virág esküvõjén
szívünket-lelkünket beleadva ének-
szóval kívántunk az ifjú párnak min-
den jót a közös útra.

Megjött a nyár, azzal együtt a ké-
szülõdés a Mûvészeti Napokra. Sze-

rettünk volna a falunak is bemutatkoz-
ni, és azokat is megszólítani, akikkel
nem találkozunk a templomban.

Én személy szerint úgy érzem,
hogy ez igen is sikerült!

Gospeleket és az egyik legked-
veltebb angol keresztény dalt, az
„Amazing Grace”-t is elénekeltük.
Nagyon izgultunk a nagy színpad,
az utánunk lévõ fellépõk, a sok ven-
dég, a dalok miatt. De aztán olyan
gyorsan eltelt az a pár perc, hogy
mindannyiunk sajnáltuk, hogy vége
lett. A sikerhez hozzájárultak Szabó
Dávid és Kuner János is, akik hang-
szereikkel színesebbé tették pro-
dukciónkat.

Most már tudtak rólunk a falusiak,
úgyhogy új megbízások érkeztek:
Keresztelõk, falusi rendezvényeken
való részvétel, medinai nyugdíjasok
látogatása és természetesen az Is-
tentiszteleteken és a jeles napokon
való részvétel. Szomorú állomása a
kórusnak „Suszter” Szabó Józsi bá-
csi e világi búcsúztatója volt.Hála Is-
tennek volt szerencsénk õt még ha-
lála elõtt énekekkel otthon megláto-
gatni és nagy meglepetésünkre
nem csak mi énekeltünk az este,
hanem õ is. Ezúttal szeretném a
családjának megköszönni, hogy ré-
sze lehettünk az õ utolsó útjának.
Kórusunk a továbbiakban is komoly

feladatának tekinti azok látogatását
és énekkel való vigasztalását, akik
valamilyen oknál fogva nem tudnak
templomba járni.

Karácsony elõtt Zombára utaz-
tunk, hogy részt vegyünk az ottani
kórusi hangversenyen. Hatalmas él-
mény volt és nagy szeretettel fogad-
tak minket. Ott kaptunk megerõsí-
tést a névválasztással kapcsolato-
san is, ugyanis a templom elõtermé-
ben egy keresztet láttunk, amire a
MISSIO szó volt ráírva.

Karácsonyra is ugyanilyen lelke-
sen készültünk, mint minden más
rendezvényre. Sok-sok ötletbõl kel-
lett választani. Végülis egy szerb
dalt is vettük fel a listánkra. A falu ka-
rácsonyi ünnepségén Tünci nevünk-
ben annyit mondott:

„Nem sszámít, kkik vvagyunk, hhon-
nan jjöttünk, éés mmi aaz aanyanyelvünk.
Nem sszámít aa ddátum ssem, mmert eegy
ünneppünk vvan éés eegyütt üünneppel-
jük.” 

Nekem is szívembõl szólt, hisz
nekem is más a vallásom és más az
anyanyelvem. És mégis itthon va-
gyok.

A jövõben is ugyanilyen motiváci-
óval szeretnénk tanulni és énekelni.
Babák fognak születni, és új tagokat
is nagyon szívesen látunk.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Azért szeretem Medinát, 
mert a kertemben érzem a Sió lágy illatát.
Sok munkát adott a kezembe,
szép álmot hozott a szememre, 
és az életemet öleli át!

Itt éltem gyermekként, életem tavaszát, 
családom örömeit és sok bánatát.
Itt nyílott ki számomra a nagyvilág!
S méheim számára a sok akácvirág!
Itt tanított minden munkára drága apám!
Itt érett a legédesebb gyümölcs a fán!
Itt szólt a legkedvesebb muzsikaszó!
S itt volt mind ez a szívemnek megható!

S ha az úr hagyja, itt ér az öregkor, 
itt fogja testemet belepni a por!
De mindig is szeretni fogom Medinát!
Hisz itt adott a sors egy drága kis unokát!
Talán még azért is szeretem, e szép Medinát, 
mert a halálomat is, majd õ öleli át!

Kunerr JJános

MMiitt jjeelleenntt nneekkeemm MMeeddiinnaa??MMiitt jjeelleenntt nneekkeemm MMeeddiinnaa??
Medina: a település, amely az életemet jelenti. A bol-
dog gyermekévek során itt jártam óvodába és iskolá-
ba, ahol már akkor megismertem édesanyám után a
második legfontosabb nõt az életemben: leendõ fele-
ségemet. Szüleim gondoskodó neveléséért, nõvérem
folyamatos segítségéért, bármely felmerülõ probléma
esetén a mai napig hálás vagyok. A fiatalkori szép évek
az Ifjúsági klubban, a klub amely sajnos már csak múlt
része. Koszorúcskák, tánccsoport fellépések, sok fia-
talnak, családnak adtak akkoriban rengeteg élményt,
amelyek a mai napig szép emlékek. Itt alapítottunk
Zsuzsikával családot, megszületett gyermekünk, im-
máron már 14 éve. 1 év kivételével végig a települé-
sen töltöttem szolgálatom: elõször a Honvédség, ma-
jd a Rendõrség kötelékében. Életem 38 évébõl csupán
két évet töltöttem hosszabb ideig távol, mind a kettõt
a Honvédség miatt: 1 év katonai iskola, 1 év külszol-
gálat, de mindig vártam, hogy hazaérjek. Haza, ahol
mindig vártak a legfontosabbak: a családom, illetve
maga a település a benne lakó emberek kedvességé-
vel együtt. Medina, a település, életem meghatározó
múltja, jelene és jövõje. Konrrád JJános

Értékeink
Farkas Erzsébet versei

A FFöld éélete aa ttét
A Föld élete az ember kezében
De halálos a sok tevékenysége
Mindenhol csak pusztítás
Szenvedés ez, semmi más

Kifosztva vannak a tengerek
Veszélyben a halak és a cetek
Sok faj tûnt már el a semmiben
Nincs érzelem az emberben

Erdõt s mezõt felégetnek
Benne nincs az életnek
Az ember csak kihasználja 

bolygónkat
Pusztulás vár rá ha az ember 

nem változtat

Mindenki figyelmet fordítson 
kék bolygónkra

Ne hogy eltûnjön benne 
az életforma

Vigyázzunk a növényekre 
s állatokra

Hogy megmaradjon a szép 
Planéta

Legyen vvégre bbéke
Üzenet a világ népének
Ne ropogjanak többet a fegyverek
Hozzanak békét a hegyek 

s völgyek
Igazságot égnek s földnek

Virágozzon mindenhol a szeretet
S ne sírjanak többé a gyerekek
Béke szálljon az egész földre
Ahogy esõ esik száraz rétre

Bõ termés legyen a harcok helyén
Hogy ne éhezzen a sok szegény
Uralkodjon a földön a testvériség
Hogy boldog legyen minden nép

Anyai sszív
A lelkem szállt mint hófehér madár
Mert együtt mindig szép volt a nyár
Még fognám a kezed s érted élek
De tudom, hogy el kell engedjelek

téged

Az eszem azt mondja, 
meg kell tenned

Szívem azt súgja, fogjam a kezed
Hogy minden nap öleljelek
S szeretõ szívvel óvjalak 

és féltselek

Minden napon attól reszketek
Hogy a világ elvisz tégedet
S míg te kint az álmaid keresed
Én itthon meghalok nélküled

Mert az én szívem nem tud 
elengedni

Szeretne veled szállni és énekelni
Dalolni az álmaink tengerén
Örökké együtt lenni te meg én
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Szóval nem tudni, hogy lesz, de
Istenbe bízva leszünk és énekelünk.

Virág számára, a kórus „kikapcso-
lódást és feltöltõdést ad a hétközna-
pi rohanásban. Megerõsíti hitünket
és kinyitja kapuit befogadói elõtt. Ez
által erõsítjük egymást és a közössé-
get is.”

Judit úgy emlékszik vissza az elsõ
próbákra: „A zene és az éneklés sze-
retete vitt oda. Megtaláltam ott azt a
pozitív élményt, amit a közösségbe
tartozás, a zene átélése és közvetí-
tése ad.”

Lilla pedig azt mondja, hogy
„Presbiterként, a gyülekezet egyik el-
hívott õrállójaként számomra a kórus
Istennek való szolgálatot jelent, hogy
hirdessük az embereknek, hogy az
Úr az Isten, aki mindenben megse-
gít, így soha semmit nem kell egye-
dül megoldani.”

Dóra úgy gondolja, hogy „A közös
éneklés élménye semmivel sem ha-
sonlítható össze. Nekem ez a leg-
jobb kikapcsolódás, testem-lelkem
feltölti pozitív energiával.”

Számomra ez a kórus összekötõ-
dést jelent a németországi és a ma-
gyarországi életem között. A zene
mindenhol ugyanazokat az érzelme-
ket váltja ki és ugyanazt a hitet szol-
gálja, még ha más neve is van.
Amellett, hogy a falut és a gyüleke-
zetet szolgáljunk, fontos nekem,
hogy néha más tájról, vallásból és
nyelvbõl énekeljünk, mert én nem
csak Istenben, hanem a zene átfogó
és egyesítõ erejében is hiszek.
Énekszóban a legerõsebbnek ér-

zem a hitem. A németországi katoli-
kus misén azt szoktuk énekelni,
hogy „Ahol egy ember vagy kettõ az
én nevemben együtt van, ott ÉN va-
gyok közöttük.” Egy fantasztikus ap-
ró kis közösség ez a kórus, nagyon
szeretjük egymást és rengeteget je-
lentünk egymásnak. Bízom benne,
hogy továbbra is így lesz és hogy
még nagyon sok szép élményt tud-

junk másoknak szerezni!
Elsõ születésnapunk alkalmából

meg szeretnénk köszönni a falu kö-
zösségének pozitív reakcióit és min-
den zenésznek a közremûködést,
aki eddig velünk szerepelt! 

Következõ fellépésünk február 26-
án a Medinai Öt órai teán lesz. Vár-
juk szeretettel! 

Katerina Kellig

Gratulálunk!


