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Medinai Hírmondó
Tisztelt medinai lakótársak!
Szeretném megköszönni, hogy a falu új vezetségének bizalmat szavaztak.
Nagyon jól tudjuk, hogy a tökéletes igazságot soha nem fogjuk elérni, de
igyekszünk arra törekedni, hogy a legközelebb álljunk hozzá.
-Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati ügyfélfogadás
2011. január 1-jétl az alábbiak szerint változik:
Hétfn:
az ügyfélfogadás szünetel
Kedd:
1300-1600
Szerda:
800-1200
1300-1600
00
00
Csütörtök: 8 - 12
Péntek:
800-1200
Dr. Fábián László jegyz fogadóórája minden szerdán egész nap lesz. Az
ügyfélfogadási idn kívül technikai okok miatt nem tudunk fogadni senkit!
Ezen kívül január elsejétl a lakosság részére a fénymásolás a könyvtárban
történik a nyitva tartási id alatt.
-Tájékoztatom önöket, hogy az ivóvíz kutunk teljes felújításra szorul. Most
csak a tartalék kút szolgáltatja a vizet, amely a téli idszakban nem okoz
gondot, de a késbbi meleg idkben már képtelen biztosítani a megfelel víz
mennyiséget.
A falunk uniós pályázatot nyújtott be az egészséges vízminség javítására,
amely az els fordulón nyert. A program sikeres befejezését követen 35
évre garantált a víz minsége és mennyisége.
Értesítjük a lakosságot, hogy a vízm mögötti illetve egyéb közterületre a
szemét lerakása TILOS!
A köztisztaság megsérti a helyi rendelet értelmében, 50. 000 Ft-ig terjed
pénzbírsággal sújthatók.
-2011. január 1-jétl a tengelici Fakanál Ételházból hozzuk az ebédet.
Aki szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást, kérem, az Önkormányzatnál
jelezze az igényét!
-Változás! 2010. december 12.-tl, a Szekszárd - Szedres - Medina vonalon
iskolai eladási napokon új járat indul. Szekszárdról, Medinára 1530-kor,
Medináról, Szekszárdra 1605-kor indul a járat.
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Medinai Hírmondó
Kedves nyugdíjasok!
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idsek világnapjának.
Utólag
is
szeretném
köszönteni
a
falunkban
él
kedves ezüsthajú, aranyszív örök ifjainkat!
Önöket két nemes fémbl kellene ötvözni. Aranyhoz hasonlítom szeret
szívüket. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól.
Életüket hol boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték, hogy ilyen
gyors járásúak az évek, szinte suhannak egymás után. Az arany mellett ezüst
fény is csillan a mai nap. Ezüst hajukban a sok-sok tél ott felejtette
fehérségét. Amint a természetben is van tavasz, nyár, sz és tél, az ember
életében is ez a folyamat megy végbe. Az ids kor az élet rendje, az éretté
válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal. Kérjük a jó
Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt! Köszönjük a
példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk
csepegtettek. Szívbl kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a két nemes
fém: az arany és az ezüst fénye.
Vén Attila
Tisztelettel meghívunk minden medinai lakost, a
2010. december 21-én 1700 -kor tartandó Falukarácsonyra. Az ünnepség után
az orvosi rendel elé vonulunk, ahol felcsillannak a település
karácsonyfájának fényei.
2010. december 30-án 1700 órakor kezdd Jótékonysági évzáró koncertre a
református gyülekezeti teremben. Vendégünk Vesztergám Miklós tárogató
mvész. Közremködik a Bartina zenekar.
Medina Község Önkormányzata
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Medinai Hírmondó
Ady Endre
Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

II.
De jó volna tiszta szívbl
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra.
Talizmánja lenne
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy er hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
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