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„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív ér-
zi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, aki-
ket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.”

Müller Péter
Tisztelt Lakótársaim!

A Karácsony nemcsak a keresztény emberek számára fontos ün-
nep, hanem a világon mindenhol örömnap. Eredeti üzenete va-
lamiért az évek során kicsit elvesztette fényét. Azzal tudjuk erõ-
síteni, hogy a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt tegyük oda
az emlékeket, az együttlét élményét és a mosolyunkat. Õrizzük
meg az ünnep apró pillanatait, hogy az eljövendõ év hétköznap-
jait egy kicsit ünnepivé, méltóságteljessé tudjuk varázsolni. Saj-
nos ez a vírusos idõszak nehézzé teszi a hétköznapjainkat. Pró-
báljuk meg átgondolni, hogy min, mit lehetne változtatni ebben
a felpörgetett világban. Majd késõbb vagy MOST? 
Mert alig kezdõdött el a nap, és már este hat óra van. Alig érke-
zett meg a hétfõ és megint péntek van.
…… és vége a hónapnak.
…… és mindjárt vége az évnek.
…… és már 30,40,50 év telt el az életünkbõl. Rájöttél, hogy meny-
nyi embert vesztettünk már el. Szülõk, egyéb rokonok és sok
barát, ismerõs. Nincs visszaút. Így próbáljuk élvezni a hátrale-
võ idõt! Ne hagyjuk abba az általunk kedvelt tevékenységeket.
Vigyünk színt a szürke mindennapjainkba! Mosolyogjunk! Mo-

solyogjunk az élet apró dolgaira,
amelyek balzsamot hoznak a szí-
vünkbe. Derûvel és magabiztos-
sággal élvezzük a hátralevõ idõt.
Próbáljuk megszüntetni a szót:
késõbb……
Majd késõbb megcsinálom....
Majd késõbb elmondom….
Majd késõbb átgondolom…..
Mindent késõbbre hagyunk. Ké-
sõbb már túl késõ! Mert, amit
nem értesz: A kávé késõbb
hideg…. A prioritások késõbb
megváltoznak…. Késõbb megtö-
rik a báj…. Késõbb elmúlik az
egészség…. Késõbb a gyerekek
felnõnek…. Késõbb a szülõk idõsebbek lesznek…. Késõbb az
ígéretek feledésbe kerülnek…. Késõbb éjszaka lesz a nap…. Ké-
sõbb az élet véget ér…. És utána már túl késõ…. 
Szóval…. ne hagyjunk semmit késõbbre. Mert közben elveszít-
hetjük a legjobb pillanatokat. A legjobb élményeket, a legjobb
családot, a legjobb barátokat.
A nap ma van…. a pillanat most van….
Már nem abban a korban járunk, hogy holnapra halasszuk, ami
azonnal megoldható.

Vén Attila

Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendõt kíván

Medina Község Önkormányzata

Karácsonyi eemlék
Amikor felkértek, hogy a Karácsonyokról me-
séljünk, rengeteg szép emlék felidézõdött ben-
nünk. 

„Milyen kicsik voltak még a gyerekek! Telje-
sen más idõk voltak!”

Hat gyermeket nevel-
tünk fel, három lányt, s
három fiút. Alig várták,
hogy téli szünet legyen.
Szinte az egész napot
kinn töltötték. Hógo-
lyóztak, szánkóztak, hó-
embert építettek az ut-
cabeli gyerekekkel. 

„Akkor még ki lehe-
tett engedni õket.” 

A 80-as, 90-es évek-
ben más volt a Kará-

csony. Szegényesebb, de nyugodtabb, stressz-
mentesebb. Az apró dolgoknak is sokkal in-
kább tudtak örülni a gyermekek. 

Emlékszem, hogy Szentestén már nagyon
várták, hogy besötétedjen. A nagyobbak elvit-
ték a kisebbeket az "óvodadombhoz" szánkóz-
ni, ezalatt mi feldíszítettük a karácsonyfát, alá
a kis ajándékokat, gyümölcsöt és szaloncuk-
rot, hogy ne a fáról egyék le. Persze azért on-
nét jobban esett nekik, „finomabb” volt. S a
cukros papírt szépen visszacsomagolták,

mintha nem nyúlt volna hoz-
zá senki. Mióta felnõttek, s
többeknek családja is van, az-
óta is együtt tartjuk a Kará-
csonyt. Most már az unokák-
kal együtt díszítjük a fát. Ma-
mika fõzi a karácsonyi vacso-
rát, lányaink, menyeink pedig
hozzák a maguk készítette sü-
teményeket. Segítenek meg-
teríteni, s vacsora közben fel-
idézünk néhány régi, vicces
történetet. Vidáman ünnepe-
lünk. Pusztai Lajos

Én már lassan nagy leszek, 
Azért még játszom Veletek.

Térdig ér már kint a hó, 
Szánkón csúszni jaj de jó! 

Ki lesz ma a kiscsikó?
Öcsi, Szimi, Márió?

Húzd a szánkót kis paci! 
Kezemben a kis Heni.

Szánkón ülünk, gagyarászik, 
Piros orra nagyon fázik.

Boldog, vidám mindenki, 
De anyu hív már fürdeni.

Pusztai Anita 1989.
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Horváth Gergely 
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JÁRÁSI  ÜÜGYSEGÉD
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Tel: 74/407-499
Isko la  

Tagintézmény-vezetõ:
Ózdi Zsuzsanna

Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Kirchner Erzsébet
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Szászi József 
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ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, in-
gyenes jogi tanácsadás (elõ-
zetes telefonos egyeztetés
szükséges az alábbi telefon-
számon: 0674/412693).
Felhívjuk a figyelmet, hogy e
tanácsadás kizárólag szóbeli
segítségre kor látozódik, az
ügyek szükség szerinti érdemi
továbbvitelére egyéni megbí-
zás adható az ügyvédnõnek.

Információk

A medinai szerbek vallása ortodox keresztény
(szláv nyelveken: pravoszláv) és õk is az Úr Jé-
zus Krisztus születését ünneplik, így náluk is
mise közben az örömhír szerb és ószláv nyel-
ven hangzik el: Jézus megszületett! "Hristos se
rodi!"
A szerb házakban eredetileg nem szokás kará-
csonyfát állítani, de szokásosan így köszönnek: 

A szerbek szalmát szórnak a földre, ebbe rej-
tik a gyerekek ajándékait is. 

A Karácsony elengedhetetlen kelléke a kör
alakú nagy kalács „Veliki kolaè” közepébe az
úgynevezett rózsa kerül tésztából, ami megsüt-
ve rózsa alakban szétnyílik; ennek közepébe
egy szétvágott diót helyeznek, melynek belsejé-
be piros szalaggal átszõtt bazsalikomot tesznek,
továbbá díszítik kalász-, szõlõvirág- vagy hordó-
mintával melyek a bõség szimbólumai. A kalács
rituális ételnek számít, és Karácsony elsõ nap-
ján vagy Újévkor vágja fel a házigazda, miután
háromszor megforgatta és meglocsolta borral.

A vacsorát megelõzõen egy kosárba kerül búza,
árpa, kukorica, dió, aprópénz, piros alma, ráhe-
lyezik a kalácsot, melléje pedig gyertyát állíta-
nak; ezek a jólétet jelentik. 

A másik jellegzetes étel a Èesnica, amely ha-
gyományosan többféleképpen készülhet, a sze-
rencsét hozó aprópénz viszont nem maradhat
ki belõle. Ilyenkor gyakran esznek fõtt búzát da-
rálva "koljivo". Ezt cukorral, dióval, fahéjjal, ma-
zsolával és citrommal ízesítik, fõtt mandulával
díszítik. 

A szerb karácsonyi asztal legfõbb tartozéka a
böjti kalács, a "zdrávje" kenyér, Szenteste ebbõl
kell ennie mindenkinek, emellett a hagyomá-
nyos sütemény a "gibánica", a mákkal, dióval, da-
rált tökmaggal töltött pászkatészta. 

A Szokics családnál halászlét fõznek, és elké-
szül a díszes kalács is, melyet saját, kenyértésztá-
jából készült tyúk-, szõlõfürt-, búzakalász díszek-
kel ékesítenek, de ezt csak újévkor vágják fel. Ka-
rácsony elsõ napján ebédre szárnyasból készült
ételeket készítenek, és fontos gasztronómiai
elem a "csésznica", a rétestésztából készült, tejfö-
lös, cukros tojással töltött tésztaféle, amelybe
pénzérmét tesznek. Ezt törni szokás, és akinek a
darabjában a pénzérme van, az nem lesz pénz-
szûkében a következõ évben. Karácsonykor
egyébként a bõséget szimbolizálják az asztalra
helyezett gyümölcsök, illetve az a tál, melyben
búza van és gyertya. Mise a templomban van,
amely szerb és ószláv nyelven folyik. A harang-
kongatásoknak ugyanis meghatározott rendben
kell megtörténniük és a lelkipásztorok is imával
készülnek a szertartásra az épület megszentelt
részében. A férfiak és a nõk a számukra kijelölt
helyen hallgatják az istentiszteletet. 

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat 2014. július

KARÁCSONY...
…a szeretet ünnepe és Jézus születése. Jó ezt tu-
datosítani, mert próbálják átcímkézni és a tar-
talmát is kicserélni. A szocialista korban "fe-
nyõfa ünnep" volt a karácsony, ahol az örök-
zöld fa a reményt volt hívatott sugározni. Ma-
napság a "vásárlás ünnepe" lett, ahol kiélheted
a szabadságod, azt veszel meg, amit akarsz… il-
letve, amit a pénztárcád megenged. Korunk
templomai a bevásárlóközpontok lettek. A rá-
dió már hetek óta mondja, hogy az idei kará-
csonykor rekord bevételre számítanak.

Elvárás, hogy vegyél valamit a másiknak. A
szellemi piacon is nagy a kínálat és felhozatal,
koncert és rendezvény-hegyek tornyosulnak
körülöttünk adventban.

Az egyik válasz erre a megkötözött és csú-
csával lefelé fordított karácsonyfa, jelezve,
hogy „a pokolba kívánom a karácsonyt”. A má-
sik, hogy megkeressük a tiszta forrást, amit
még nem zavartak fel és nem szennyeztek el.
A karácsonyi énekek és a Szentírás szövegei
segítenek ebben. „Szent karácsony eljött, az
ég a földre szállt”, „Örömet mondok, nagy örö-
met néktek, mert ma született a ti üdvös-
ségtek”, Mindez pedig azért történt, hogy be-
teljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mon-
dott: „Íme a szûz méhében fogan és fiút szül,
és Emmánuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti:
Velünk az Isten.”

A Máriát és Józsefet nagyon kellemetlenül
érte a rendelet, hogy pont a gyermek születé-
se elõtt kell elgyalogolni a 100-120 km-re lévõ
Betlehembe az összeírásra. Mindegyikünknek
„hoz az ördög valamit” - betegség, elromlik va-
lami, nem találjuk a dolgainkat stb. - karácsony
elõtt, hogy elrontsa az ünnepünket, de ismer-
jük fel és ne hagyjuk magunkat.

Karácsonyig fogynak a nappalok, de akkor
megtörik a sötétség uralma és „egy kakas-
lépéssel” nõnek a világos percek. Ez a kará-
csony is hozzon, ha „egy kakaslépéssel” is va-

lamivel több fényt az életünkbe megtapasztal-
va gondviselõ jóságát.

Nem az számít, mi van a karácsonyfa alatt,
hanem hogy kik veszik körül, milyen lelkület-
tel és kinek a nevében vannak együtt.

„Angyalok szózata minket is hív. Értse meg
ezt tehát minden hû szív. A kisded Jézuskát mi
is áldjuk. Mint a hív pásztorok magasztaljuk!”  

Horváth Sándor
nagydorogi, medinai plébános

Kedves Testvéreink!

Újra adventnek, a karácsonyvárásnak az idejét
éljük. S bár ez a mostani advent egészen más,
mint amilyen hagyományaink szerint szokott
lenni, mégis arra buzdítunk mindenkit, hogy
ebben a négy hétben szakítson magának idõt
egy kis elcsendesedésre, az ünnepekre való lel-
ki felkészülésre. Hiszen éppen a járványhelyzet
miatt van szüksége mindnyájunknak sokkal
több erõre, biztatásra, reménységre. Mindezt
pedig éppen a karácsonykor megszületõ isteni
Gyermek, az Úr Jézus kínálja számunkra. Az Õ
érkezését, születésének ünnepét várjuk hát ad-
venti dicséretünk szavaival: „Várj ember szíve
készen, mert jõ a Hõs, az Úr”

Így kívánunk mindnyájuknak áldott adven-
ti készülõdést, adventi idõszakot - vigyázzunk
magunkra és egymásra, erõsítsük egymást,
amennyire tudjuk és hordozzuk családjainkat,
szeretteinket, közösségeinket imádságaink-
ban – kérve Urunkat, hogy minél hamarabb
vegye el rólunk ennek a járványhelyzetnek a
terheit. Õ áldjon meg és õrizzen meg mind-
nyájunkat!

Presbitériumunk nevében is szeretet-
teljes köszöntéssel, áldás, békesség!   

Ujlaky Tibor lelkész

Szerb Karácsony



Az adventi hetek, a karácsonyvárás az
egyik legjelentõsebb ünnepi idõsza-
kunk. Minden évben, óvodánkban is
az adventi idõszak izgalommal, várako-
zással, rácsodálkozással, és sok öröm-
mel telik. Érzelmi ráhangolódással elõ-
készítjük a családi ünnepet. Az advent
hagyományainak, szokásainak felidé-
zésével közös élményeket élnek át a
gyerekek. Ezeknek a közös élmények-
nek az átélése a pandémiás helyzet és
betegségek miatt nem minden kis óvo-
dásnak, bölcsõdésnek adatott meg.

Nagy izgalommal várták a gyerekek
a Mikulást. Sokan betegek voltak. 32
kisgyermekbõl 21. Nem szerettük vol-
na, ha az otthon maradt ovisaink,
bölcsiseink kimaradnak ebbõl az él-
ménybõl. Az óvoda dolgozóival és az ön-
kormányzat segítségével megszervez-
tük, hogy minden beteg kisgyermek ott-
honához  elmenjen a Mikulás  és átadja
nekik a csomagot. 

A gyerekek már a kapuban vártak, vol-
tak olyanok, akik verset mondtak, éne-
keltek a csomag átvétele elõtt. Miközben
a Mikulás a faluban osztotta az ajándéko-
kat, az óvodában várakozó kis csapat fel-
díszítette a fenyõfát és az udvaron egy
rövid kis mûsorral készültek. Nagy volt
az öröm azon a napon. A Mikulás min-
den kisgyermekhez eljutatta az ajándé-
kot! Medina-Szõlõhegyre is két kisgyer-
mekhez. 

Folytatódik óvodánkban a karácsony

várása, az ünnepkörhöz
tartozó hagyományok
felelevenítésével,  Miku-
lás után a Lucázással, Lu-
ca búza vetéssel, és az
óvodai karácsonnyal.
Szeretném megköszönni
mindazoknak, akik hoz-
zájárultak  a gyerekek
öröméhez. Köszönöm a
szülõknek, munkatársa-
imnak, az önkormányzat
dolgozóinak, Pálfi és
Ament kft-nek, Pálfi Ist-
vánnak  és feleségének,
akik a fenyõfát ajándé-
kozták az óvodánknak.
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A jelenlegi nehéz helyzet ellenére a
Medinai Általános Iskola – hasonló-
an a többi iskolához – igyekszik min-
den tervezett programot megvalósí-
tani, hiszen a gyerekek megszokták,
várják õket. Sajnos a lehetõségeink
szûkösek, és akadtak olyan progra-
mok is, melyeket le kellett monda-
nunk.

Nagy segítségünkre volt a Medinai Könyv-
tár vezetõje, Görög Erika, akitõl több alka-
lommal is meghívást kaptunk:

Szeptember 16-án Szabó Bálint hagyo-
mányõrzõ tartott elõadást tanulóinknak
a török korabeli viseletrõl és fegyverek-
rõl. Pár ruhadarabot fel is próbálhattak,
és pár fegyvert a kezükbe is foghattak a
gyerekek.

Szeptember 23-án a Holló együttes
koncertjén vehettünk részt.

Október 14-én Görög Erika tartott elõ-
adást a koronavírusról és a védekezés
szabályairól.

Akadtak olyan programok is, melyeket
„házon belül”, iskolánkban tartottunk
meg:

Október 9-én felavattuk az elsõ osztá-
lyosokat. Az elõzõ évektõl eltérõen most
nem hívhattunk vendégeket. Ezen a na-
pon az elsõsök verset szoktak mondani,
elmondják a fogadalom szövegét, majd
átveszik az emléklapot és a névre szóló
bögrét. Így volt ez most is, 2020. október
9-én, de nem állhattak büszkén az
óvónéni, a dadus, a szülõk elõtt. Õk most
nem látták a csillogó szemû elsõsöket, de
mi, medinai iskolások, tanítók, iskolai
dolgozók igen. Nagyon ügyesek, lelkesek
és boldogok voltak! Szeretnénk, ha ez így
is maradna, és jól éreznék magukat isko-
lánkban!

November 4-én Debreceni István ács-
mester tartott élményszerû bemutatót az
ácsmesterség szépségeirõl Pályaorientá-
ciós napunk keretében. Mesélt pályájá-
ról, lenyûgözõ munkáiról képeket ho-
zott, és végül egy kis „gyakorlati képzés-

sel” zárta a napot: körbevették a gyere-
kek, úgy nézték, hogy kell szabályosan
dolgozni a fûrésszel. Mielõtt még elkö-
szönt volna tõlünk, minden kisgyereket
és iskolai dolgozót megajándékozott. Az
ajándék kedves és stílusos volt: egy igazi
ácsceruza!

Az õszi szünetet követõen nagy örö-
münkre heti rendszerességgel jár isko-
lánkba Siklósi Krisztián népzenetanár,
aki a tanulók zenei tudását gyarapítja.
Igazi élmény ez a gyerekeknek, hiszen
rendszeresen elõkerülnek a hangszerek,
melyek Krisztián bácsi kezeiben gyönyö-
rûen szólnak.

Lehetõségeinkhez mérten igyekszünk
tanulóink számára továbbra is olyan
programokat biztosítani, melyek széppé,
és tartalmassá teszik számukra az iskolai
életet.

Medina, 2020.12.04.

Ózdi Zsuzsanna
koordinátor
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Adventi készülõdés az óvodában
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A kulturális közfoglalkoztatottak
munkái kerülnek bemutatásra, me-
dinai és szõlõhegyi emberek életét
bemutató írások, rövidített formá-
ban. Reméljük a jövõben sikerül ki-
adnunk a teljes munkát. Addig is kí-
vánunk sok örömet hozzá minden-
kinek! 

Az írásokból válogat és a hírmondó 
hasábjaira igazítja: Siklósi Krisztián

Mohai GGábor
életútja 

Mohai Gábor bácsi Jégtörõ Mátyás napján
született 1925. február 24-én. 

Szülõi háza a Kölesdi utcában áll. 
Akkoriban ezt a vert falú tömésházat

szülei félkész állapotban vették meg,
mert a szülei pénze az I. világháború elõtt
a hadikölcsönbe odaveszett. A családi há-
zat késõbb dohányszínûre festették. 

Gyerekkorát is itt töltötte, szomszéd-
juk volt a Csizmadia Jani bácsi. Óvodás is
volt, de egyszer azzal a gondolattal szö-
kött meg onnan, hogy meszelik az óvo-
dát, és nem kell ott maradni. Iskolás éveit
az erdélyi Orosz Ede tanító bácsi szárnyai
alatt végezte, az iskolában 54 gyermek
volt.  

A családnak Gábor bácsi szülei szorgal-
mas, de küzdelmes munkával szerezték
meg a napi kenyeret. 

Édesanyja még az õ gyerekkorában
megbetegedett, így testvérével be kellett
állni, segíteni. Feri testvére kaszált, õ pe-
dig marokszedõ lett, édesanyja vitte ne-
kik az ebédet. Nagy Lajos bácsinál is segí-
tettek aratni. 

Gyerekkorában, a 30-as években a Ká-
polnai uradalmi birtokra járt napszámos-
ként napkeltétõl-napnyugtáig kapálni. Az
1929-es világgazdasági válság után a gaz-
dáknak sok nehézséget okozott a gaboná-
ik – búza, kukorica – eladása. Édesanyja

komoly betegsége
után õ vitte a családi
háztartást, tõle min-
den nemû munkát át-
vállalva.       

Elkerülte a hábo-
rút, de Feri bátyja ha-
difogoly lett, majd
megszökött, de vissza-
ment, mert lelõtték
volna. 

Pekl János bácsival
egyszer ott nagyon
megfáztak, nagy bete-
gen hazaért, de a szed-
resi vasútállomástól
alig tudott gyalog ha-
zajönni. Magas láz
gyötörte, nem volt rá
orvosság, így a vizes
lepedõt felváltva cse-
rélték neki. Vizes
mellhártya - gyulla-
dást kapott. 

Fiatal éveiben az
1940-es árvíz után védõgát építõ kubi-
kusként Medinán és Sióagárdon  kapott
munkát. 

Itthon kubikusként nem minden sor-
ban állás alkalmával jutott kenyér, ezért
több medinai fiatallal együtt a szomszé-
dos Sió parti településre mentek, ahol a
megdolgozott munkáért azonnal kenyér-
rel fizettek. A gróf cselédjei szegények
voltak, akik fakilincses, földes szobás há-
zakban laktak, 50 filléres és 1 pengõs na-
pi bérért is dolgoztak. Akkoriban a földe-
ket nem vegyszerezték, és a mácsonyát a
búzaföldeken komoly fizikai munkával
villás vassal böködték ki. Akkoriban a bú-
zát 1/10 részért aratták le, a kukoricát pe-
dig 1/5 részért mûvelték meg (kapálás,
szedés). Nem volt földjük, csak szõlõjük.
Könnyes szemmel, és megható szívvel
emlékezett vissza azokra az idõkre, ami-
kor édesanyja az ünnepek alkalmával
szép fehér terítõvel terítette le az asztalt,
a megbecsült zsoltárt, és az imakönyvet is
óvatosan ráhelyezte, majd tiszta szívbõl
imádkozott értük, és a családért. 

A helyi Tanácsnál is alkalmazták Gábor
bácsit. 

Szerinte a téesz helyi megalakulása
1960-ban erõszakkal történt, „rábeszél-
ték” a földtulajdonosokat, hogy adják be a
földjeiket a szövetkezetbe, õ csak késõbb,
néhány év múlva lett a medinai termelõ-
szövetkezet munkatársa. Fazekas Pista bá-
csival dolgoztak együtt a földeken, trakto-
roztak, kalászosokat, napraforgót vetet-
tek, arattak, betakarítottak. A mélyszán-
tást nyújtott mûszakban, 23 óráig végez-
ték. Télen a tsz mûhelyében gépjavítással
foglalkoztak. Pontos munkájukat mindig
elismerték, a medinai agronómus több-
ször dicséretben részesítette õket. 

39 évesen nõsült, Ilonka néni lett a fe-
lesége. 

Ilonka lányuk születésekor nagy szere-

tet járta át egész lényüket. Ilonka az érett-
ségi megszerzése után egy szekszárdi
ügyvédi irodában irodai munkát végzett.
Szorgalmát, munkához való hozzáállását
szüleitõl örökölte.

Gábor bácsi nagy örömmel újságolta
nekem, hogy a két unokája – Péter és
Dórika – élete sok erõt adott nekik a haj-
lott kor küszöbén. 

Elmondása szerint a nagyszülõkké válá-
suk után még jobban ráhajtottak a mun-
kára, még többet dolgoztak, hogy még
többet tudjanak nekik adni, mert jobb ad-
ni, mint kapni. Szívük teljes melegével
szerették õket. 

Gábor bácsi a szorgalmasan eltöltött
aktív munkás évek után a nyugdíj bekö-
szöntével (1985) nem sokat érzett a
nyugdíjas évek nyugalmából, mert min-
dig dolgozott, a munka volt az élete. Szor-
galmas családban nõtt fel, a munka min-
dig végig kísérte. 

Bátyja még egy traktort is vett neki,
hogy még több munkát tudjon vele elvé-
gezni.    

Élete során két alkalommal volt Medi-
nán árvíz, 1940-ben és 1956-ban. Egyszer
a Sió töltésen sétált, és a Dunai jeges ár
visszanyomta a Sión fölfelé – fordított
irányban – a jeges ár vizét. 

Ilyet még azóta sem látott senki, mire a
falu mellé ért a hatalmas mennyiségû víz,
mindent elárasztott, a Szigetet is elöntöt-
te, a kövesutat és a gátat is átszakította. El-
mondása szerint ezt a gátszakadást lehe-
tett hallani, félelmetes volt.

Fiatalon sok erõt adott Gábor bácsinak a
fiatalos erõvel elvégzett munka, és annak
gyümölcse. Látta a munkája értelmét, a
családját anyagilag mindig akarta segíteni. 

Az unokáknak mindig nagyon örült, õ
miattuk akart élni.

Konrád László helytörténész gyûjtése

Medinai Arcképcsarnok


