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Az én falum Medina

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
VII. évfolyam 1. szám

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Vedd észre az életet!

A

természet szoros része vagyunk, a lelki harmóniánk
egyik alapfeltétele, hogy a természeti törvények szerint éljük
az életünket. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha rá
tudunk hangolódni az idõ minõségére, ha érezzük, hogy mikor minek van itt az ideje. Jól tudjuk, hogy a nappali alvás
kevésbé pihentetõ, mint az éjszakai. Nem csoda, hiszen a
„Nap útja” szerinti sötét periódus az alvás természetes ideje.
A különbözõ évszakok szintén jól ismert idõminõségeket hordoznak. A tél a befelé fordulás idõszaka, amikor visszatekintünk, számot vetünk a közelmúlttal, és új terveket dolgozunk
ki, melyeket a tavaszt várva várt beköszöntekor meg is valósíthatunk.

A

z elmúlt években többször írtam már, hogy a tavasz a természet és a bennünk lévõ erõ indulásának ideje – a természet is ilyenkor születik újjá. Ezt az idõminõséget akkor használhatjuk fel legjobban, ha engedjük hatni ránk a megújuló
élet vidám hangulatát, és így erõt, lelkesedést nyerünk belõle.

2016. j anuár-ff ebruár

Tájékoztató útlezárásról
Medina Község Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket,
hogy a Medina Laktanya út felújítás miatt részlegesen vagy
teljesen lezárásra kerül.
1.) a település felöl a laktanyáig 2016.március 21-tõl,
2016.április 06-ig.
2.) a kölesdi út felöl a laktanyáig 2016.április 06-tól,
2016.július 04-ig.
Az érintett szakasz használata 2016.július 04-tõl július
16-ig csak a 3,5 tonna alatti gépjármûvek részére engedélyezett.
3.) A felújítás várható befejezése 2016.július 16.
Az útlezárás mindannyiunk hosszú távú érdeke, megértésüket és türelmüket köszönjük!

H

ogyan tehetjük ezt meg? Minél több idõt töltsünk a természetben. Szakítsunk a média által sugallott eszement rohanás napjaival! Figyeljük meg a virágzó fákat, hallgassuk
a madarak énekét, élvezzük a nap melegét. Legyünk büszkék
arra, ahol élünk, erre a gyönyörû környezetre, és néha egy
kis idõre tegyük félre a mindennapi élet apró-cseprõ gondjait, és irányítsuk figyelmünket arra, ami az életünkben és számunkra igazán fontos.

M

ert sajnos hajlamosak vagyunk megfeledkezni ezekrõl
a dolgokról. Folyamatosan a problémáinkkal foglalkozunk,
és észre sem vesszük, hogy ezek nagy része nem is valóságos,
hogy mi magunk hozzuk létre és nagyítjuk fel õket.

K

edves Barátom! Hidd el nekem, hogy gondjaink nagy része teljesen lényegtelen, gyorsan múló, az elménk által létrehozott probléma. Azzal, hogy rágódunk rajtuk, csak elvonják
figyelmünket az igazán lényeges dolgokról. Ezek közül pedig
a legfontosabb az, hogy boldogok legyünk. Ha már kaptuk ezt
az életet, érezzük jól magunkat benne. Az élmények, a jókedv,
az öröm azok, amelyek semmivel sem pótolhatók. Sétálj egy
nagyot a természetben és figyelj! Minden növény és állat teszi a dolgát, csak az ember kering folyamatosan képzelt problémái sötét bûvkörében. Lépj ki a fényre! Lásd meg azt, ami
igazán fontos! Vedd észre az életet magad körül és bensõdben! Engedd hatni rád a közeledõ tavasz felszabadító energiáit, és élvezd az életet! Most ennek van itt az ideje.
Vén Attila
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Közérdekû
információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
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 r endelõ
Rendelés:
hétfõ:13 00 - 15 00
kedd: 8 00 - 10 00
szerda: 15 00 - 17 00
csütörtök: 8 00 - 10 00
péntek: 9 00 - 11 00
Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök: 13 00 -16 00
péntek: 8 00 -12 00
Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 13 00-16 00
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Götz Csabáné
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100
Körzeti m egbízott
Konrád János
Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60
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Medinai Gazdakör
„In vino veritas”
Borban az igazság

KÖZLEMÉNY

A Gazdakör tisztelettel meghívja a
2016. február 12-én (péntek)
megrendezésre kerülõ borversenyre
a medinai Mûvelõdési házban.

A Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Fõosztály
Családtámogatási
Osztálya
új helyre költözött

Információk:
– 1200 -1400 óra között a minták leadása
üvegpalackban helyszínen
– mintánként 500 Ft/ palack
– 1400-1700 között borbírálat
– 1800 órától eredményhirdetés
– 1900 órától vacsora
– a rendezvényen való részvétel 950 Ft/fõ
Bõvebb információk a 74/434-010-as telefonszámon Medina Község Önkormányzatánál!
A rendezvényen jó szórakozást a vacsorához jó
étvágyat kíván:
Mester Béla

A Tolna Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fõosztályának
Családtámogatási Osztálya új
helyre költözött, 2016. február
1-jétõl a Szekszárd, Toldi u. 6.
szám alatt, a 74/ 555-000 telefonszámon, változatlan ügyfélfogadási rendben áll az ügyfelek
rendelkezésére.
Az ügyfélfogadás
hétfõn 8.00-17.00 óráig,
kedden, szerdán, csütörtökön
8.00-13.00 óráig és
pénteken 8.00-12.00 óráig tart.
Szekszárd, 2016. február 5.
Tisztelettel:

a gazdakör elnöke

Értesítjük a tisztelt Medinai Lakosokat,
hogy Medina Község Önkormányzat
megbízásából

Dr. Takács Zita ügyvéd
minden hónap utolsó csütörtökén
16-17 óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart az Önkormányzat Hivatalában.
(elõzetes telefonos egyeztetés szükséges
az alábbi telefonszámon: 0674/412693.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy e tanácsadás
kizárólag szóbeli segítségre korlátozódik,
az ügyek szükség szerinti érdemi
továbbvitelére egyéni megbízás adható az
ügyvédnõnek.

Müller Ingrid
kabinetvezetõ

§
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A varjú okos madár...
Ahogy a közeledek a medinai tábla felé, egyre többször rengeteg varjút
látok. Hol a legelõn, hol a levegõben. Itt vannak már egy jó ideje, és hóval is csak nemrég találkoztak, az új év kezdetén. Pedig meleg vidék ez,
nem a varjaknak való. Vagy mégis? Tudhatnak valamint. Bár ez nem fülnek tetszetõs ének és nem a szemnek tetszõ színpompa, de több hozzáértõ szerint is a varjú a legokosabb madár a világon.
Egy-két ezzel kapcsolatos kutatási eredmény szinte megdöbbentõ.
A legismertebb, nagyon régi varjútörténet a szomjas varjú esete, ki a
kútból úgy szerez magának az élethez szükséges folyadékot, hogy köveket hord bele. A mesét letesztelték egy pár kortárs varjún, és bizony
a szomjas madarak könnyedén megoldották a feladatot, a kövekkel
mindig elérték, hogy megfelelõ szintre emelkedjen a víz felszíne. Persze a holló híresebb a rókával, illetve nemesebb is Mátyással, de a holló is egy varjúféle. Nagyobb testû, magányos fajta. A varjakat tudományos körökben szárnyas majmoknak nevezik.
A varjak károgását mindenki ismeri. Azt hinnénk, hogy egy haszontalan madár, aki csak arra jó, hogy megdézsmálja a nehéz munkával elvetett terményünket, és kárörvendõen károgjon a hideg téli napokon.
A tudósok szerint azonban a varjú nem hogy nem buta, hanem – madártársait megszégyenítve – megdöbbentõen intelligens és okos állat.
Az új-kaledóniai varjú (Corvus moneduloides) egy olyan ritka okos
madár, hogy eszközöket készít, (amit elõször csimpánzokon fedezett
fel Jane Godall, és már az is forradalmi áttörés volt a kutatók számára!)
kis ágacskákat keres, megtisztítja, és addig formálja a csõrével, amíg alkalmas nem lesz arra, hogy kivadássza vele a hernyókat a fák repedéseibõl. És ez még nem minden, mert a varjak bonyolultabb cselekvéssorokra is képesek a céljuk elérése érdekében. Az Új-Kaledónia szigetén (a Csendes-óceán délnyugati részén) élõ varjak között az új-zélandi Aucklandi Egyetem tudósai végeztek kutatást, amelynek során nagyon sok megdöbbentõ dologra derült fény.
A varjú képes eszközt használni. A kutatók által tanulmányozott
varjú képes volt két eszköz közül kiválasztani a megfelelõt. A tudósok
az egyik kísérletben egy dobozba táplálékot rejtettek, egy másikba pedig egy botot, amellyel ki lehetett piszkálni a táplálékot. A varjú elõször egy a dobozokon kívül elhelyezett kisebb méretû bottal a rácshoz
húzta a dobozba zárt botot, kivette a csõrével, majd miután a hosszabb
botot így megszerezte, kipiszkálta az eledelt. Ez pedig már komoly eszközhasználati képességre vall, akárcsak a csimpánzoknál.
A varjak képesek tanulni is. A legkülönlegesebb azonban az, hogy
egy másik kísérlet során egy fogságban élõ varjú, aki nem ismerhette
ezt a módszert, még ennél is tovább ment. Társát leutánozta, így õ is
képes volt használni a tárgyakat és ezzel egy olyan dolgot vitt véghez,
amit eddig még sosem próbált. Nem csak kreatív módon oldotta meg
a feladatot, hanem képes volt az eddigi tudását kibõvíteni a cél elérése
érdekében. Russel Gray professzor szerint az új-kaledóniai varjak
kognitív képességei versengenek a fõemlõsök képességeivel. Ilyen
mélységû eszközhasználatra a tudomány jelenlegi ismeretei szerint
csak az emberek és a fõemlõsök képesek, még a kisebb majmok sem
teljesítenek ilyen jól a hasonló kísérletekben. A képesség kulcsa az
analogikus következtetésnek nevezett gondolkodásmód. Az is megdöbbentõ, hogy a varjak rendszeresen diókat dobálnak az autók kere-

kei alá, mert megtanulták, hogy így könnyebben elfogyaszthatják a
csemegéjüket. A kutatók szerint értik a jelzõlámpák jelentéseit is,
mert megvárják amíg a lámpa pirosra vált, hogy nyugodtan felcsipegethessék az autók közül a kerekek által összetört diók belsejét. Egyes
tudósok azonban óvatosabbak, és nem vonnak le a varjak eszközhasználatából ilyen messzemenõ következtetést. Bárhogy legyen is, az biztos, amit az elején is írtunk: a varjú okos madár.
Keresik az igazi telet, amit nem mindig találnak meg, mégsem mennek el. Rekedtes hangú, kékesen fekete varjak itt élnek velünk. Sajnos
az okosságuk ellenére sem sikerült megszeretnünk ezeket a hideghozó madarakat?
Kár, kár, kár

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK
A terület- és településrendezési terveket a helyi (területi és települési)
önkormányzatok jogszabályi formában (önkormányzati rendelet) fogadják el.
A településrendezési terv olyan tervdokumentumokból álló terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetõségeit és
fejlesztési irányait, ennek megfelelõen az egyes területrészek felhasználási módját, a település mûködéséhez szükséges mûszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását
és elrendezését. Ez a terv tartalmazza a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési elõírásokat térképen, rajz formájában.
JÖVÕKÉP
A település természeti, kulturális, történeti értékekben gazdag, táji adottságai változatos képet mutatnak. A megyére jellemzõ nagytáblás mezõgazdasági területek mellett a zártkerti részek termõterületei mezõgazdasági mûvelésre alkalmasak, valamint a vízfolyások menti területeket
extenzíven lehet mûvelni. Fenti adottságokban jelentõs potenciál rejlik.
Ezen adottságokból kiindulva Medina vonzóvá szeretne válni a fiatalok
számára, munkahelyek teremtésével a településen, valamint az oktatás,
kultúra, egészségügy fejlesztésével. A település idõskorú lakosságának
igényeit a szociális infrastruktúra fejlesztésével kívánja megoldani.
A település a munkahelyteremtõ, fenntartható vállalkozásokat támogat-

ja, a gazdaság növekvõ erõsödésébõl származó önkormányzati bevételeket a fejlesztési célok megvalósítására kívánja fordítani.
A fenntartható gazdasági vállalkozások bevonzása mellett a turizmusra
épülõ gazdasági fejlesztéseket helyezi elõtérbe a település. Ezek elsõsorban a falusi turizmusra, a minõségi szálláshely szolgáltatásra, a kulturális értékek bemutatására irányulnak, amelyek mentén a település lépésrõl-lépésre tud fejlõdni.
A települési infrastruktúra minõsége az utak karbantartásával, fejlesztésével, a kerékpárutak számának növekedésével javulni fog.
A Szõlõhegy településrész Medinához hasonlóan jellegét megtartva fejlõdni fog, amelyet a belterülethez hasonló fejlesztések tesznek lehetõvé.
Medina a következõ 20 évben fejlett, jó életminõséget biztosító, identitását megtartó, adottságait tisztelõ, fenntarthatóan fejlesztõ községgé
kíván válni. A település léptékéhez mérten, a helyi lakosság igényeinek
kielégítésén túl, a környezõ települések lakói számára is lehetõséget kíván nyújtani elsõsorban a gazdaság, kultúra, oktatás területén.
A jövõkép megvalósításáért a település közössége segíti a célok megvalósítását.
Ehhez kérnénk érdemi és jó szándékú segítséget!
Kérjük a Hírmondóhoz csatolt kérdõív kitöltését és visszajuttatását az
önkormányzathoz!
Segítségüket megköszönve
Medina Község Önkormányzata
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FILM, AMIÉRT ÖSSZEFOGOTT A VÁROS!

OBSITOS

Közösségi gyártással készült nagyjátékfilm
Történetre épülõ, települést, bemutató, közösségi gyártással
megvalósított nagyjátékfilm, még soha nem készült Magyarországon. Ezért egyedi, példaértékû alkotás az Obsitos.
Az Obsitos könnyed hangvételû XXI. századi mesefilm,
melyben jelen van az érzelem és a humor. A történet a mában,
egy mai magyar kisvárosban játszódik. Az alkotás különlegessége, hogy a forgatásoknak helyszínt biztosító város, Szekszárd, nem csak díszletként, hanem a történések részeként is
megjelenik. A filmben, Mikó István Jászai Mari-díjas színmûvész megformálásában jelen van, Garay János 1843-ban született Az obsitos címû elbeszélõ költeményének, a magyar élet
jellegzetes, világlátott, kiszolgált huszárkatonájának szelleme.
A mába csöppent öregbaka személyisége sok, kedves, humoros jelenetre ad lehetõséget. A film fotografálása, a jelenetek
színes képi és zenei világa meseszerû városként mutatja be
Tolna megye székhelyét.

lyi egyetemista aki egy gondolatátvitellel mûködõ szemüveget
fejleszt. A szálak pedig szépen összefonódnak…
A Háry leszármazottak mindent megpróbálnak, hogy megmentsék az örökséget.

Obsitos - Színes, magyar, közösségi gyártással készült játékfilm
A film hossza: 76 perc
Korhatár: 12 éven aluliak számára nem ajánlott
Producer:
Rendezõ:

Kindl Gábor
Jimy J. Hollywood
(Aranyszem - díjas rendezõ)
Fényképezte:
Mayer Zoltán H.S.C.
(Hétszeres Aranyszem-díjas operatõr)
Forgatókönyvíró:
Kindl Gábor

A történet

Szereplõk:
Háry:

Szekszárdon, a Béla király téren található, egykor szebb napokat megért, kocsma árverezés elõtt áll. A Háry leszármazott Mária néni ivóját banki jelzálog terheli. A tartozás kifizetésére pedig már csak 14 nap áll rendelkezésre. Ráadásul mások is szeretnék megkaparintani a kocsmát, ami, nem ér valami sokat.
Csakhogy a városi szóbeszéd szerint az ivó valami kincset rejt.
A kocsmát megmenteni igyekvõknek eszükbe jut Johny a New
Yorkban élõ festõmûvész rokon, akinek segítségével talán sikerülhet megtartani a régi családi tulajdont. A történet persze közel sem ilyen egyszerû. Van egy másik szála is, melyben egy he-

Johny:
Anna:
Mária néni:
Bobi:
Lili:
Márk:
Bunyós:
Végrehajtó:
Iván:

Mikó István
(Jászai Mari-díjas színmûvész)
Adorjáni Bálint
Frank Ildikó
Szabó Anikó
Boglári Tamás
Gálos Réka
Juhász Bence
Halász Gábor
Szabó Ferenc
Horthy Aba

A film vetítése
2016. március 14. (hétfõ) 1800 órakor
a medinai Malom épületében lesz.
A film megtekintése ingyenes.
A vetítés után kötetlen beszélgetés
a film producerével, Kindl Gáborral!

