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Az önfenntartó falu és általában a favak legfontosabb össze-
tevõje a helyi közösség kialakítása és összetartó ereje.A mai
rohanó világ fogyasztás- és pénzhajszoló életformává ala-
kult.

Medinán szeretnénk egy számunkra sokkal értékesebb
életet élni. Követni a hagyományos falusi értékrendet, en-
nek a világnak a szellemiségét megélni, átalakítani mai él-
hetõ életmódra.

Kezdjünk el néhány dolgot másképpen csinálni, mint a
többség! Erre a legkézenfekvõbb megoldást a hagyomá-
nyos, önellátó paraszti gazdálkodás nyújtja, amely évezre-
deken keresztül bizonyított, amelyben még nagyszüleink is
éltek. Ez az életmód nem csak egészséges, tiszta élelmi-
szert, kényelmes, otthont adó házat és emberhez méltó
életet jelent, õseink a házépítéstõl a mezõgazdasági mun-
kákig mindent kalákában végeztek. Ez a közösségi lét, és
az általa nyújtott védelem és biztonság hiányzik ma mind-
nyájunknak.

Régen a falun élõk mindent meg tudtak termelni, csak a
petróleumot és a sót hozták kívülrõl. Ezeknek az ismeretek-
nek újra közkinccsé kell válniuk, anyanyelvi szintû tudássá.
Sajnos elhitették a parasztokkal, hogy az õ tudásuk már el-
avult, csak az a jó, ami városról jön, és a parasztok sajnos
elhitték. Nem vették észre, hogy csupa felesleges bóvlit
kapnak az értékeik helyett. Nem vették észre, hogy lassan
mindenki beteggé és boldogtalanná válik körülöttük a „szép
új világ” halálos ölelésében.

Vissza kell adni a parasztság tartását, meg kell mutatni,
hogy az õ tudásuk valódi érték, nem avul el, és nem válik
szemétté. Minél egyszerûbb valami, annál maradandóbb,
és ami a legegyszerûbb: az örök! 

Medina ezen az úton szeretne elindulni, szeretné elérni,
hogy a legtöbb család újra mûvelje a kertjét, és benne ter-
mõ növénye legyen saját gyógyszere. Önkormányzatunk
elsõ lépésként nem díszvirágokkal, hanem gyógy- és fû-
szernövényekkel szépíti a közterületeit.

Az önfenntartó falu



2 MMedinai HHírmondó 2015. április-május

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 

Csa ládseg í t õ  éés  
gyermekjó lét i  sszolgálat

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

TTTT ÁÁÁÁ JJJJ ÉÉÉÉ KKKK OOOO ZZZZ TTTT AAAA TTTT ÓÓÓÓ

JJ EE LL EE SS   NN AA PP OO KK

FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS

AA nnöövvéénnyyii hhuullllaaddéékkééggeettééss ttûûzzvvééddeellmmii 
sszzaabbáállyyaaiirróóll ééss aa ttûûzzggyyúújjttáássii ttiillaalloommrróóll 

A 2015.március 5-én hatályba lépett 54/2014.(XII.
5.) BM rendelettel kiadott országos tûzvédelmi sza-
bályzat (OTSZ) szabadtéri tûzgyújtásra vonatkozó
része jelentõsen változott.A növényi hulladék ége-
tése belterületen és külterületen egyaránt csak
egyéb jogszabályok

betartása és a szükséges engedélyek birtoká-
ban lehetséges. Általános szabály, hogy a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék égetése tilos. Belterüle-
ti ingatlanok vonatkozásában azonban az önkor-
mányzat rendeletében szabályozhatja, feltételek-
hez kötve megengedheti az avar és kerti hulladé-
kok égetését. Azonban azokon a településéken,
ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos bel-
területen égetni.

Medinán rendelet tervezet engedélyeztetése fo-

lyamatban van amely szabályozza az avar és ker-
ti hulladék égetését. A rendelet a külterületi ingat-
lanok vonatkozásában az OTSZ az irányított ége-
tést lehetõvé teszi, de azt elõzetesen a tûzvédel-
mi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet az ége-
tés tervezett idõpontját megelõzõ 10. napig be kell
nyújtani az illetékes tûzvédelmi hatósághoz
(Szekszárdi Katasztrófavédelem), aki azt öt na-
pon belül elbírálja.

Kérjük, hogy aki használható állapotban lévõ ház-
tartási gépeit vagy egyéb más feleslegessé váló
háztartási kiegészítõit ( kályha, gáztûzhely, mosó-
gép, televízió, hûtõ, kerékpár, bútor,  stb.) elaján-
dékozná és ezzel rászoruló családokat segítene,
kérjük keresse Horváth Gergely családgondozót
Medina Község Önkormányzatánál csütörtökön-
ként délután 13-16 óra között vagy hívja a 74/434-
010 telefonszámon.

Május: õsi magyar nevén Ígéret hava, az év ötö-
dik hónapja. Nevét Maia görög istennõ római
alakjáról kapta, aki õsi termékenység istennõ volt
a római mitológiában. A népi kalendárium Pün-
kösd havának nevezi, a horoszkóp szerint az Ik-
rek havának is nevezik.

MÁJUS 12-14.: fagyos szentek, Pongrác, Szer-
vác, Bonifác. Évszázados paraszti tapasztalat
szerinte ebben az idõszakban a melegedõ idõjá-
rás hirtelen hûvösre fordul, sõt sokszor fagyot is
hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkre-
teheti.

MÁJUS 24-25.: pünkösd, a húsvét utáni 7. va-
sárnapon és hétfõn tartott keresztény ünnep,
amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradá-
sát ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú
kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez
a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, lati-
nul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jé-
zus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a na-
pot új tartalommal töltötte meg a keresztények
számára:

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan
egy akarattal együtt valának. És lõn nagy hirte-
lenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szél-
nek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol
ülnek vala. És megjelentek elõttük kettõs tüzes
nyelvek és üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és
kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok.”

JÚNIUS 8.: Medárd napja, ismert idõjárásjósló
nap egész Magyarországon. Évszázados megfi-
gyeléseken alapul, manapság is hagyatkozunk
rá, bár már nem vesszük olyan szigorúan szó
szerint, mint elõdeink. A megfigyelés lényege,
hogy ha Medárdkor esik az esõ, negyven napos
esõs, hûvösebb, felhõs idõjárás következik. Ha
szép, napos idõ van ekkor, negyven napos aszály
várható. Bizonyos vidékeken a várható szõlõ és
szilvatermésre következtetnek a Medárd napi idõ-
bõl. Ha meleg, napos, jó gyümölcstermés várha-
tó, ha esik, savanyú lesz a bor, viszont bõ lesz a
gabonatermés.

JÚNIUS 24.: Szent Iván napja, azaz Keresztelõ
Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelõjének az
emléknapja. (Magyarországon a délszláv hatást
mutató Iván változat honosodott meg a magyar
Jánossal szemben.) Szent Iván a nyári napfordu-
ló ünnepe, országszerte a kultikus tûzgyújtások
ideje.

A pogány hagyományban a tûz egyrészrõl
napszimbólum, tehát a nap megújhodását kí-
vánták elõsegíteni a tûzgyújtással, másrészt
mindig a megtisztulás szimbóluma is. A keresz-
tény egyház Szent János ünnepét az V. század
óta jegyzi, a pogány hagyományokra visszave-
zethetõ kultikus tüzeket az egyház liturgiájába
átültette, a tüzeket megszentelte.

A Szent Iván napi tûzgyújtáshoz számos hie-
delem fûzõdik. Azt tartották ezek a tüzek megvé-
denek a betegségek, elsõsorban a pestis ellen, a
termést pedig védik a jégveréssel szemben.

Önkormányzati hírek
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Halhatatlan halottaink Õk, mindannyian, kik-
nek nevei kõbe vésve olvasható a világ vé-
gezetéig! Hatvanhárom név. Medinai fiatal,
legény vagy éppen võlegény, ifjú házas vagy
édesapa, aki ezután soha nem látta gyerme-
két, s akiket hiába várt a könnyei közt imád-
kozó édesanya, mennyasszony!

Száz éve, hogy dalolva mentek a háború-
ba, mert hitték a pojáca Ferencz Jóska csá-
szár szózatát, hogy „mindent megfontoltam,
mindent meggondoltam!” és azt, hogy „mire
peregni kezd az õszi levél, addigra gyõze-
lemmel ér véget a harc!”

Nagy politikai játszma volt, a generálisok,
tábornokok, játéka, mert az urizálók nem
voltak képesek felfogni, hogy recseg-ropog,
düledezni kezdett a Monarchia! Az egy akol-
ba terelt nemzetek nyomorúsága egyre nõtt,
ennek adtak jelt a kisebb-nagyobb felkelé-
sek, császárellenes mozgalmak, s minden-
nek betetõzéseként Princip, a szerb fiatal,
aki lelõtte a trónörököst és feleségét. Ezek
után született meg a felsõbb gondolat, és a
rajt! vezényszava, s 1914. július 28-án kez-
dõdött az elsõ világháború! Nemzetek csap-
tak össze, akik az egymás melletti békét is-
merték, meg a dolgos hétköznapokat! Men-
tek hát fiaink zászlókat lengetve, virágokkal
a puskacsõben, lelkes énekléssel –
Doberdó falu, Isonzó folyó és Verdun felé –
a halálba, a megsemmisülésbe. A kibicnek
semmi sem drága alapon a magas vezérkar
álláspontja az volt: „ha alkalom kínálkozik a
harcra, nem szabad elszalasztani!” Nagyon
gyorsan meg is lett az Osztrák-Magyar Mo-
narchia ellentábora, akik ugrásra készen
várták ezt a pillanatot, s hozták magukkal új
harci eszközeiket, melyeket eddig nem is-
mert a hadtudomány: a szögesdrót akadá-
lyokat, a kezdetleges tankokat, a dum-dum
golyót, a kézigránátot, a klórgázt és a mus-
tárgázt, valamint a gázálarcot. Az elsõ gáz-
támadás 1915. április 22-én délután öt óra-
kor érte a magyarokat, kik köhögtek, hány-

tak, a majd beállt a merevedéses halál. Az
állóháború lövészárkaiban néztek egymás-
sal farkasszemet az ellenséggel. A termé-
szet is a magyarok ellen szólt, a vékony,
még nyári ruhának is kevés lengeségben,
papírtalpú bakancsot és lábtekercset viselõ
fiainkat tizedelte a „tiroli hideg!” majd hosszú
ideig a vizes lövészárokban álló, járó kato-
nák fagyott és átázott lábai üszkösödésnek
indultak.

Mindez mit sem számított, mert a vezér-
karnak az volt a véleménye, hogy „a kato-
nák a frontszolgálat alatt lesznek igazán
érett férfiakká”! Már akinek ez sikerült, és
mellé szegõdött az isteni sugallat, vagy a
még nagyobb szerencse, mert nem lehetett
sem örömöt, sem mosolyt várni attól a fiatal-
tól, idõsebbtõl, aki az alultápláltság okán 40-
50 kilót fogyott, s cipelte hátán a 26 kilós
menetfelszerelést.

A történeti magyar állam férfiainak egy-
harmada rukkolt be, s került a frontra. A Ma-
gyar Királyság 3,4 millió katonát adott, ebbõl
351 ezren estek el a harcokban, 833 ezren
kerültek fogságba, és másfél millióan meg-
sebesültek, lettek nyomorékká, kéz nélküli-
vé, láb nélkülivé, vakokká, belebolondulva a
halálhörgésbe, eszevesztetté válva a lég-
nyomástól!

Doberdó, Isonzó, Verdun, még ma is õrü-
letbe kergeti az élõ hozzátartozókat, az uno-
kákat! Vajon mit kerestünk mi ott? Kiket, mi-
ket kellett védelmeznünk túl a magyar föl-
dön???

Medina falu hatvanhárom harcfiát siratja,
kiknek kínkeserves halál adatott. Hagyva
maguk mögött szülõket, testvéreket, gyer-
mekeket, mennyasszonyokat, segítségre
szoruló idõseket, és ezáltal a nyomort, mert
minden családból hiányzott az erõs férfikéz.

Nem tudjuk, hogy hol domborodnak sírjaik,
hol lettek enyészetté az egykoron erõs mind-
annyiak. Hagytak maguk után óriási üressé-
get, bánatot, egy-egy sárguló fényképet. Me-

dinán 1935. október 15-én avatták a Hõsi
emlékmûvet, az örök mementót, kõbe vésett
nevekkel, hogy ez legyen a helye az emléke-
zésnek és a rájuk gondolás virágainak!

Konrád László
Egyed Antal - díjas helytörténész

Mohai Gábor született 1881. (a kép jobb olda-

lán ülve az első világháborús katona)

Katonanóta 11914-bbõl
(medinai ggyûjtés)

Kedves Édesanyám, ha fel akarsz keresni,
Doberdói hegek alá gyere ki,
Ott találod síromat egy rózsa fa alatt,
Kedves Édesanyám, ott kisírhatod magadat.

Kedves Édesanyám, ha elér a búbánat,
Temessetek egy sírba a babámmal,
Siratom és ölelem a babámat, 
Kedves Édesanyám, megköszönöm magának.

Halhatatlan hhalottaink...

1.) 
Jelentéktelennek tûnõ, egyforma napok vannak!
Egy kietlen világban élünk?!
Megszakad az emberek közötti õszinte kapcsolat!
Érzelmek és szakralítás nélkül, reménytelen lelketlenség!
Céltalan sodródásban töltött „taposómalom” évtizedek!
Jövõkép nélküli magyar fiatalság, isten nélküli sorsok, 
beletörõdött, megfáradt, akaratgyenge generációk, 
nemzetet pusztító, fájdalmas valóság!!!
Háborúk rémével fenyegetõ, jelenkori események!
Házasság nélküli, féligazság családok, reményt keresõk, 
Mosolygós, háttér nélküli kisgyermekek, drágák!
Bénultságban remegõ ország, szemfényvesztõk hadai,
Jósok, alattomos, emelkedõ gonoszság, sötét rémképei, 
Téveszméket terjesztõk, megtévesztett embertömegek, 
angyal arcú, sátán fiókák, közöttünk!

2.)
Újra kirepülõ, morfogenetikus mezõ! 
Lassú felemelkedés, visszatérõ önbizalom, erõsödõ istenhit, 
õsi hõsök tisztelete, alulról építkezõ nemzet, 
szent célokért õszinte magyar összefogás, Békés jövõ
Új generációk a Szent korona oltalma alatt!
A föld szívcentrumának õrzõi vagyunk!
Emberhez méltó sorsot, életet, jövõt érdemlünk!
Égarcúak népe vagyunk! A tudás, a fény hordozói!!
Legyõzhetetlenek!!!

Ha egyesülni tud, ész, erõ, akarat, 
Mindez szent célok alatt!
Mindent elérhetünk, és miénk lehet,
Egy rövid idõ alatt!

Kuner János

A Szent Lélek üzenete! Pünkösd
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MMiitt jjeelleenntt sszzáámmoommrraa MMeeddiinnaa??

Az egészség mindenkinek fontos, hiszen ez az alapja a tevékeny élet lehe-
tõségének. A már kialakult betegségek gyógyítása mindig több energiát
emészt fel, mint a megelõzés, az egészség megõrzése. A jó idõ beköszön-
tével sokan szeretnek a szabadban tevékenykedni, amely jó általános álla-
potunk szempontjából fontos, ugyanakkor némi odafigyelést is igényel.

Már a tavasz közepén járva is többen jelentkeznek háziorvosnál a kul-
lancs csípések miatt. Fontos, hogy egy-egy szabadban eltöltött nap után
mindenki vizsgálja át bõrét a vérszívókat kutatva, s ebbõl a vizsgálódásból
a hajas fejbõrt sem szabad kihagyni. Amennyiben találunk élõsködõt, azt mi-
nél elõbb el kell távolítani oly módon, hogy lehetõleg minél közelebb fogjuk
meg a bõrhöz, és a nélkül, hogy összenyomnánk a testét, teljes egészében
fordítsuk ki a bõrbõl. Erre a célra a gyógyszertárakban megfelelõ eszköz
kapható. A csípés helyén gyakran alakulhat ki helyi bõrreakció, ami könnyen
összekeverhetõ a Lyme-kórral. Akkor kell betegségre gondolni kullancs csí-
pés után, ha egy hét, tíz nap után sem múlik el a bõrpír, és kokárdaszerûen
növekszik, fehér középpel. Ilyenkor kell azonnal orvoshoz fordulni! Ma már
védõoltás is rendelkezésre áll, de fontos tudni, hogy a kullancs elleni védõ-
oltás nem magától a kullancstól véd meg, hanem az élõsködõ által terjesz-
tett betegségtõl!

Ahogy egyre melegszik az idõjárás, szervezetünk folyadékháztartására is
nagyobb gondot kell fordítanunk! Nagy hõségben egy felnõttnek legalább 3-4
liter folyadékot kell fogyasztania.Fontos, hogy ez a folyadék ásványi anyagban
gazdag legyen, ugyanakkor cukorban szegény, koffein és alkohol mentes. Ez
utóbbiaknak ugyanis vízhajtó hatásuk van, tehát elvonják a szervezettõl a fo-
lyadékot, így ellenkezõ hatást érünk el velük a nagy melegben, mint az szán-
dékunkban állna. A folyadékpótlás önmagában nem elég, hiszen izzadással
só is távozik a szervezetünkbõl, amit szintén pótolni kell. Ilyenkor lehet gyer-
mekek esetében létjogosultsága megfelelõ keretek között a chipsnek, sós
ropinak.

A magasvérnyomás betegségben szenvedõk gyógyszerszedése nagy
melegben sem elhanyagolható, noha a meleg okozta értágulat miatt lehet-
séges, hogy szokásos gyógyszeradagjuk felezésére lehet szükség. Azon-
ban elhagyni semmiképpen nem tanácsos a patikaszereket orvosi egyez-
tetés nélkül! Szédülés, alacsonyabb vérnyomás esetén meg kell emelni a

folyadékbevitelt, esetleg többször lefeküdni, lábakat felpolcolni, és az egy-
szeri gyógyszeradagot lehet elfelezni addig, amíg az orvossal nem egyez-
tetünk a vérnyomáscsökkentõk adagolásáról.

Hõség idején 11 és 15 óra között nem ajánlott a napon tartózkodni, a be-
vásárlást, kerti munkát inkább a kora reggeli, vagy késõ délutáni órákra kell
idõzíteni. Azonban napvédõ krémek nélkül ekkor sem ajánlatos a szabad-
ban tartózkodni! A fényvédõk használata nyáron nemcsak a strandon fon-
tos, hanem minden szabadban eltöltött pillanatban, hiszen bõrünk könnyen
leéghet! A szervezet sosem felejti el ezt a fájdalmakkal járó eseményt, anya-
jegyekkel, szeplõkkel emlékezik, rosszabb esetben bõrrák is kialakulhat.

Lakásunk hûvösen tartása nagyban fokozza komfort érzetünket, ezért
melegben nappal az ablakokat tartsuk zárva, redõnyöket leeresztve. A szel-
lõztetést pedig inkább éjszakára idõzítsük. A légkondicionáló használatakor
fontos tudni, hogy ha kint 35 fok feletti hõmérséklet van, akkor bent 28 fok
az ideális. Ennél alacsonyabb hõmérséklet esetén ilyenkor a szervezet
„megfázik”.Ventillátorok hosszabb használatakor pedig számolnunk kell az-
zal, hogy kiszáríthatja a szervezetet.

Az ételek rendszeres, megfelelõ hûtésérõl sem szabad megfelejtkezni,
ilyenkor bizonyos kórokozók gyorsabban elszaporodhatnak bennük, hányá-
sos, hasmenéssel járó megbetegedéseket okozhatva.

Egy kis odafigyeléssel valóban élvezhetjük a nyár nyújtotta örömök fel-
szabadultságát, miközben egészségünkre is vigyázhatunk! Ezzel kívánok
mindenkinek vidám, egészségben gazdag nyarat!

Vassné Görög Erika

EEggéésszzssééggmmeeggõõrrzzééss nnyyáárroonn

Kicsivel több, mint hét éve jöttem Medinára. Akkor még nemigen ismer-
tem ezt a kis falut. De azóta megmutatta nekem színes, sok-sok külön-
bözõ arcát és bevallom, megszerettem. Medina adott nekem otthont,
családot.Hol az otthonod? Ahol a szíved van, ahol a családod. Itt vagyok
itthon, Medinán.

Keményné Révész Mónika
❖❖❖

Medina Szekszárdtól északra, 20 km-re fekszik. Két hídon kell átkel-
nünk ahhoz, hogy bejussunk a faluba. Elsõként a Sió köszönti az ideér-
kezõt, majd a Sárvíz. A faluhoz közeledve kirajzolódnak a lankás domb-
oldalak, melyeken finom szõlõ terem a medinai nedûhöz.

1998. augusztusában cseppentem a falu életébe. Akkor még félve
léptem át az iskola, sõt a falu „küszöbét”. A kis falucska számomra is-
meretlen volt. Meglepett a helységnévtábla, majd az iskola nevét jelzõ
tábla felirata. Mint kiderült, történelmi oka volt a ciril betûk használatá-
nak. Medina az egyetlen olyan község Tolna megyében, amelyben
szerb kisebbség él.

A sokszínû lakosság együttélése szép példája annak, hogy milyen jól
megfér egymás mellett a különbözõ származású, és eltérõ vallású nem-
zetiség. E gondolat kapcsán Szent István király intelmei idézõdnek fel
bennem, melyet fiához, Imre herceghez írt: „...Mert az egy nyelvû és
egy szokású ország gyenge és esendõ. Ennélfogva megparancsolom
neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint másutt lakjanak.”

Vendégszeretõ, nyílt szívû, kedves embereknek ismertem meg az itt
lakókat.

Sok- sok évvel ezelõtt, mint tanító „kértem a bebocsáttatást”. Ismeret-
lenek voltunk egymásnak, de lassan-lassan az évek haladtával kialakult
a kölcsönös bizalom kis tanítványaimmal és szüleikkel egyaránt. Igazi
„tanítóskodásom” itt kezdtem, itt kellett átültetnem a tanult ismereteimet
a gyakorlatba. Vannak dolgok, amiket nem lehet könyvekbõl megtanul-
ni. Nagy szerencsém volt, mert sokat tanulhattam idõsebb, tapasztal-
tabb kollégáimtól, és a bölcs falusi emberektõl. Mondhatni, itt értem ta-
nítóvá.

Egy különös szemüvegen át – melynek iskola a neve – látom a falut.
Látom ahogy a mindennapi gondokon felülemelkedve nevelik a szülõk
gyermekeiket. A medinai emberek szorgalmát mi sem bizonyítja jobban
– és most nem csak az iskolás gyermekek szüleire gondolok –, mint az,
hogy bármily jótékony, nemes cél érdekében képesek összefogni és

szabadidejüket feláldozva plusz feladatokat vállalni, a faluszépítéstõl
kezdve, a könyvvásáron át a zsibvásárig.

A jótékonyságtól, a nemes lélektõl nem áll távol a mûvészet szerete-
te sem. Mintha egy kis völgyben lennék, melyet talán a „mûvészet völ-
gyének” lehetne nevezni. Örömmel tölt el, hogy a mûvészet egyre több
ága (zene, festészet, próza, vers) jelenik meg helybeli alkotók munkái-
ban. Az egészen pici gyerekektõl a felnõttekig, idõs emberekig minden
korosztály képviselteti magát e területen. Mivel a mûvészet szívemhez
nagyon közel áll, talán nem gond, ha kicsit elfogult vagyok, és azt írom:
A falu legújabb kori történetét most írják a medinai zenészek, festõk,
írók és költõk.

S hogy mit jelent számomra Medina?
33 csillogó szempárt, akik tulajdonosai naponta megölelnek, s ezt az

ölelést nem lehet visszautasítani!!! 
Köszönettel:

Lindauerné Ózdi Zsuzsanna
❖❖❖

Én is szeretem Medinát!
Fiatalságom egy részét ott töltöttem. Ott szereztem barátokat, akikkel

máig jó a kapcsolatom. Szõlõhegyi fiatalokkal minden bálban ott vol-
tunk, és õk is jöttek hozzánk. Ott találtam meg a szerelmet, a családo-
mat, „késõbb a bánatot”.

De Szõlõhegyet is nagyon szeretem, hisz ez a Szülõfalum! A friss for-
rásból eredõ kis patak, ami végig csorog a völgyek ölén, találkozva a
másik forrással, és a kis templomunkat elhagyva távozik e szép kis fa-
lunkból. Ennek a pataknak ibolyától illatozó partján, a barkák fenséges
látványa, pokrócokra ülve, nagy bandában játszva, majd komolyan hall-
gattuk nagyanyáink, és az idõsek szép és igaz történetét. És a felejthe-
tetlen drága tanítóim, hogy is lehetne õket elfelejteni. Õk hozták be kis-
falunkba a kultúrát, sportot. A sok-sok színdarab, elõadások, versek.

„Életem legszebb emlékei”– férjemnek is nagyon jó barátai, szeretett
jó tanítóim, akik így mondták:

„Mi nem vendégségbe jöttünk – mi hazajöttünk”.
Hát ezért szeretem ezt a családias drága kis falumat! Ami velünk idõ-

sekkel a nap sugarával együtt, szépen lassan – lebukóban van.
id. Fejõs Györgyné

❖❖❖
Kedves Olvasóink! 
Várjuk írásaikat a „Mit jelent nekem Medina?” címû rovatunkhoz.

Kedves vásárlóim! 
Örömmel értesítek mindenkit, hogy megnyílt az „ICA TURI”! 
Minõségi használt ruhák, kedvezõ ár, folyamatosan bõvülõ árukészlet,,
vállfás kihelyezés a könnyû áttekinthetõség érdekében.
Nõi-, férfi-, gyerek-, babaruhák.
Nyitva tartás:
Hétfõ:zárva, kedd-péntek:1000 - 1200 és 1400 - 1800, szombat:900 - 1200

Kovács Ilona
Medina, Kossuth L utca 16.


