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Meghívó
Medina Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2017. március 14-én (kedd) 17 00 órakor
a Mu"velo"dési Házban

AZ 1848-49-ES
FORRADALOM és SZABADSÁGHARC
tiszteletére rendezett
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.
Közremu"ködnek a medinai óvodások, iskolások,
nyugdíjasok, a citera- és a gitárzenekar!

2017. j anuár-ff ebruár

Jó

Medinainak lenni!
Amilyen lelkesen költöztek be pár évtizeddel ezelõtt a falusi fiatalok az akkor újdonságnak és a haladás csúcsának számító
modern lakótelepekre, ugyanazzal a lendülettel vágyik ma a városlakók nagy többsége vissza a természetbe, a csendes falusi
idillbe. Divatos lett újra a vidék – kortól,
nemtõl, iskolai végzettségtõl és gazdasági
helyzettõl függetlenül. Milyen érvek szólnak ma a vidéki élet és Medina mellett?
Gazdag vizeink és erdõink ezek növényés állatvilága, kiváló borvidékeink, boraink mûemlékeink, híres népmûvészetünk,
élõ hagyományaink vannak. Ezt az örökséget szorgos kezek hagyták ránk. Nekünk kötelességünk megtartani, ápolni és
tovább adni. Ezért a beadott pályázataink
zöme ezt képviseli. Nem újat építeni, hanem megóvni.
Gyermekeinket már óvodás korban olyan
nézetre tanítani, hogy legyenek büszkék a
lakhelyükre és a benne lévõ kincsekre,
amely már a megyei vagy a helyi értéktárat is gazdagítja. Ilyen például a Görögkeleti szerb templom (1853 – ban építették
klasszicista stílusban), a medinai szerb
szokások és hagyományok. A református
templom (az 1700-as években sártemplom épült), a Római katolikus kápolna (18.
század közepe) az Apponyi kúria (1840).
És nem utolsó sorban a színes zenei élet,
amely már lassan 100 évet magába ölel.
Varázsa van a kis falunknak, mert az önzetlen vendégszeretet páratlan. Legyünk
vidámak, boldogok és büszkék egymásra.
Szép vidéket, szép hazát adott nekünk a jó
Isten, becsüljük meg.Annyi nagyszerû ember él Medinán. Ennek tudatában erõsödjön bennünk Medina iránti szeretetünk és
büszkeségünk!

Vén Attila
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Információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
Szerda: 8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
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 - 16 00
csütör tök: 8 00 - 10 00
péntek: 9 00 - 10 00
Házior vos:
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
Hor váth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütör tök: 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 Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60

Jogi tanácsadás
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.

2017. január-február

KÖZÉRDEKÛ
FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS
SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

Medina Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

A településen az utóbbi idõben jelentõs gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése.
Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelõtlen
emberi magatartást. A kutyák gazdái nem
gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból, nemtörõdömségbõl
az ebeket közterületen, mások ingatlanán
hagyják kóborolni.
Nem elfogadható magatartás az sem, hogy
a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat üzletekbe, óvodába, iskolába, stb.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 193. §
(1) bekezdése szerint: Aki a felügyelete alatt
álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és
a triflakeresõ kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön - vakvezetõ, illetve
mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy játszótérre - vakvezetõ, illetve
mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - beenged, illetõleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét
nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház
(lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát,
szabálysértést követ el.
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védõoltással sem rendelkezõ – ebek, potenciális veszélyt jelentenek
mind az emberi-, mind az állati egészségre,
illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.
Ezért felhívjuk valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévõ kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról,
kötelezõ védõoltással való ellátásáról gondoskodjon.
Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható.
Kérjük a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében segítõ együttmûködésüket.

7/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetésérõl
Medina Községi Önkormányzata Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48.§. (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya véleményének figyelembe vételével
az avar és kerti hulladék égetésére a következõket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Medina község közigazgatási területén lévõ belterületi ingatlanokra terjed ki.
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
2.§
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen
és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és
a környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne
okozzon. Az égetés minden héten pénteken és szombaton15
órától 20 óráig történhet, amennyiben az idõjárási viszonyok
azt lehetõvé teszik.
(2) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést
õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz
eloltható.
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülõ lomtalanítási akció is igénybe vehetõ.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
Vén Attila
polgármester

Garai László
jegyzõ

Záradék:
Kihirdetve: 2015.szeptember 15-én.
Medina, 2015. szeptember 15.
Garai László jegyzõ
Indokolás
A bevezetõ rész a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.
1.§ A rendelet Medina község illetékességi területére terjed ki.
2.§ A tüzelés szabályait tartalmazza. Legfontosabb szabály,
hogy pénteken a délutáni órákban teszi lehetõvé az égetést.
Ez a munkaidõ beosztásokra és a hétvégi pihenési igényekre
is tekintettel van. Az általános tûzvédelmi, és balesetvédelmi
szabályok is betartandók. Ezek közül a legfontosabb feltételeket sorolja fel a rendelet.
3.§ Hatályba léptetõ rendelkezést tartalmazza.

ADOMÁNYOZÁS
Kérjük, hogy aki használható állapotban lévõ háztartási gépeit vagy egyéb
más feleslegessé váló háztartási kiegészítõit (kályha, gáztûzhely, mosógép,
televízió, hûtõ, kerékpár,
bútor, stb.) elajándékozná és ezzel rászoruló családokat segítene, kérjük keresse Horváth Gergely családgondozót Medina Község Önkormányzatánál csütörtökönként délután 14-16 óra között vagy hívja a
74/434-010 telefonszámon.

HÁZIORVOSI
RENDELÉS
VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2017. január 1-tõl orvosi szakellátás csak a háziorvosi rendelési idõ
elsõ órájában lesz. A
változás a szekszárdi
körzetben történõ
tartós helyettesítés
miatt szükséges.

2017. január-február

Borverseny
2017
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A magyar szõlészet és borászat története szinte
az emberiség története, olyan régmúltba nyúlik,
hogy visszamehetünk vele a kezdetek kezdetére is akár, a világ és a föld keletkezéséig. Egészen az õsmagyarokig visszamenõleg több ezer
éves szõlõ és borkultúrával rendelkezik a Kárpát-medence és így az 1925 hektáron elterülõ
Szekszárdi Borvidék is, amely Magyarország
egyik legõsibb bortermelõ területe, ahol a szõlõmûvelés hagyományai a római korig nyúlnak
vissza A Szekszárdi borvidékhez tartozik Medina. A talaj alacsony mésztartalmának köszönhetõen visszafogott savvilágú,
könnyen iható, testes, magas alkoholtartalmú borok teremnek. A legjobb minõségû borokat a meredek, erõsen tagolt szõlõhegyek déli és keleti lejtõi adják. A borvidék térségének éghajlata kontinentális,
a nyarak melegek és szárazak, a tavaszi és
õszi fagyok ritkák. A napsütéses órák magas száma (kb. 2050 óra/év), amely kedvez a késõn érõ szõlõfajtáknak, a kiváló
klíma hosszú tenyészidõszakot biztosít.
Az évi csapadékmennyiség 500-600 mm
közé esik, a helyi mezõgazdaság számára
gyakori problémát jelent az aszály.
Medina immár harminckettedik éve
rendezi meg a borversenyét. E három
évtizedben több generáció viszi tovább a rendezvény szellemét. Ez idõ alatt sokat változott
a borivás kultúrája, a bor kezelésének technikája. Hiszen az ivó-, majd folyóborokat felváltották a minõségi borok.
A medinai szõlészek zöme a mai napig saját
kezével mûveli a szõlõjét és az õsöktõl örökölt
fahordóban erjeszti és tárolja a borait. Persze
már látni, hogy a hordókat is kezdik leváltani a
mûanyag tároló edények. Egyes fórumokon pedig azt halljuk, hogy hozzák vissza az õsi módszereket. Akárhogy is nézzük, akárhogy is halljuk, akárhogyan tároljuk, mindig a sajátunk marad a legjobb. Hiszen tudjuk, hogy mennyi izzadságcseppünk, kitartó munkánk van a borainkban. S a szüret után fellélegezve egy pohár
borral a kezünkben köszönjük meg, hogy az
idén is elkerült bennünket a fagy és a jégesõ!

Vén Attila

Perzselõ
A medinai paraszti gazdaságok évszázadokon át arra törekedtek,
hogy a megélhetéshez elõteremtsék a mindennapit. A hideg idõ
beköszöntével volt az utolsó nagy „nekifutás”, hiszen eddigre
szépen kigömbölyödött a majd egy esztendõn át, gondos törõdéssel hizlalt conika, ami további egy éven át biztosította a család élelmezését
Az idegölõ munkák egyike a szalmával való pörkölés volt, a
hosszadalmas türelmi játék. A gondolkodó ember alkotta ez
egyszerû, de akkori viszonyokhoz még is nagyszerû kis szerkentyû, ami lényegesen kényelmesebbé, gyorsabbá tette a
pörkölés munkáját.
A böllér, vagy inkább a segítõje akasztotta a nyakába, bal kezével irányította, jobb kezével hajtotta a ventilátort, a tûztérben égõ akácfaforgács lángját a szükséges helyre lehetett irányítani.
Vörös Szabolcs fiatal szakember (Bajcsy utcai lakos) adományozta a szerkezetet a helytörténeti gyûjtemény anyagának
gyarapítására, hogy ezzel is emlékeztessen dolgos és újító elõdeinkre!
Kondrád László
Egyed Antal – díjas helytörténész
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A 2017. évi borverseny
összesítése és eredményei:
Vörösborok: 30 db minta
arany minõsítés: 8 db minta
ezüst minõsítés: 7 db minta
bronz minõsítés: 10 db minta
oklevél minõsítés: 2 db minta
nem értékelt: 3 db minta
Fehérborok: 29 db minta
arany minõsítés: 5 db minta
ezüst minõsítés: 10 db minta
bronz minõsítés: 9 db minta
oklevél minõsítés: 5 db minta
Roséborok: 9 db minta
arany minõsítés: 1 db minta
ezüst minõsítés: 3 db minta
bronz minõsítés: 5 db minta
Legjobb vörösbor:
Mészáros Ottó
2016. évjáratú Kékfrankos
Legjobb fehérbor:
Bodai Sándor
2016. évjáratú Vegyes fehér
Legjobb rosébor:
ifj. Pintér József
2016. évjáratú Kékfrankos rosé
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Medinai iskolások farsangi bálja a közösségépítés,
a kreativitás és a zenei nevelés jegyében
A medina
ai álttalánoss iskola
a és
a szülõi munka
aközzössség
együtttess szervezzéssében tartottták meg a helyi kulttúrottthonba
an a 2016/2017-e
es tanév
farssangi rendezzvényétt.
Az iskolásokat a szüleik, ismerõseik és közeli hozzátartozóik is
elkísérték. A megjelenteket a
tagiskola igazgatónõje, Götz
Csabáné és a szülõi munkaközösség elnöke, Kiss Renáta köszöntötte kedves szavakkal.
A kis diákok lázban égve,
csillogó szemekkel álltak a legkülönfélébb farsangi jelmezben a közönség és a zsûri elé,
majd mindenki egyenként elmondta, hogy minek öltözött
be. A fantáziájukat elengedõ
jelmezesek bebizonyították,
hogy képesek akár a mai korral
is haladni. Nem csak modern,
harcos mesefiguráknak öltöztek be, hanem találhattunk köztük rendõri, táncosnõi, - és katicabogár jelmezeket is.
Meglepetésvendégként
a
medinai zenei tagozat gitár
szakkörének elismert és tiszteletben álló tanára, Szabó Dávid
két általános iskolás tanítványával, és ifj. Kuner János dobossal
lépett fel.
A gyerekek a padlón, a zenészek elõtt foglaltak helyet, és
már az elsõ dallal farsangi hangulatot hoztak minden jelenlévõ szívébe. Az „Itt a farsang, áll
a bál” c. elsõ dalt is már közösen énekelték, de a többit is.
Dávid nem csak a saját gitárján

játszott, hanem a gyerekek szívének húrjain is azonnal pengetett. A zenekar legkisebb tagjai is lelkesen kitartottak, zenéltek, bíztatva ezzel a közönséget
és a farsangi jelmezbe öltözött
gyerekeket is.
A dalok között összekötõ
szöveggel mesélt azok történetérõl, tartalmáról, így igazán felejthetetlen élmény marad.
A bál további részében pedig a gyerekek léptek fel. Néhány hete csoportokba verõdve gyakoroltak a színpadi, táncos, színes és csoportos fellépésükre. A zenei anyagot és a
táncokat saját maguk választották ki és tanulták be. A zsûri a
legjobb fellépõket oklevéllel díjazta, döntésük alapján az 5.
csoport tagjai (Kovács Lola, Kolompár Kármen, Pánczél Adrián és Kolompár Krisztofer) bizonyultak a legjobbnak.
A szülõk is a legnagyobb
igyekezettel készítették fel
gyermekeiket a farsangi bálra.
A szünetben pedig szendvics,
sokféle sütemény és üdítõ várta a megszomjazott és megéhezett kicsiket.
A kultúra szemszögébõl nézve a dolgokat ez a rendezvény
egyben közösséget teremtett,
zenei fejlesztést és élményt is
adott. A zenészek ismételten
bebizonyították, hogy a zenélés közösségre nevel, hallgatói
számára pedig tartást, erõt és
jókedvet is nyújt egyben.
A kreativitás jegyében megszervezett iskolai rendezvény
sok gyermek számára okozott
felejthetetlen élményt.
Révai Lilla Irén

Emlékezzünk a régiekre!
570 ÉVVEL EZELŐTT (1447-tõl) a hivatalos iratokban folyamatosan
szerepel a település neve: MED,
mint lakott hely, s lakói adófizetésre kötelezettek.
297 ÉVVEL ELŐBB (1720) Medina
falu egyesül Kápolnával és akkor
nagyközségi rangot kap.
280 ÉVVEL ELŐBB (1737) a törökök kivonulása után egyre jobban
gyorsul a faluba a betelepülés. Az
újra települt lakosság között felütötte fejét és szedte áldozatait a
pestisjárvány.
247 ÉVVEL ELŐBB (1770) Krieger
Sámuel kamarai mérnök, akinek
a Balaton elsõ pontos térképét köszönhetjük, elkészítette tanulmányát, melynek alapján a „Siót megregulázni óhajtják.
250 ÉVVEL ELŐBB (1767) jelent
meg az Urbárium, a jobbágyok kötelezõ szolgálatait meghatározó oklevél, melynek paragrafusai a faluban 91 családot, 64 magyar, 14 német és 13 szerb családot érintenek.

237 ÉVVEL ELŐBB (1780) felekezeti megosztásban lajstromozták a
falu lakosságát, mely szerint:
529 fõ református
369 fõ evangélikus
138 fõ görögkeleti
20 fõ római katolikus
230 ÉVVEL ELŐBB (1787) Medina
református lakossága lelkésztartási engedélyt kért és kapott. Eddig
a mindenkori tanító tartotta a vallási foglalkozásokat és vezette az
imádságokat. Ugyanebben az idõben Fõdi János falubeli gazda telket adományozott az egyháznak:
megváltás nélkül adott a templomhelynek.
227 ÉVVEL ELŐBB (1790. október
24.) avatták fel a református kõtemplomot, melynek akkor még
tornya nem volt.
217 ÉVVEL ELŐBB (1800-tól) kezdik használni a falu közös pecsétjét. Az iskolai oktatás már 45 évvel
elõbb beindult, s egyre többen tanultak írni, olvasni.

197 ÉVVEL ELŐBB elkészült (1820)
a Sárvíz a mi „Kiskanálisunk” új
medre. Az ünnepélyes felavatáskor új nevet is kapott, Nádor-csatorna néven illették. Ugyanis József Nádor (õfelsége magyar ország kormányzója) pénzzel is támogatta ezen munkák elvégzését.
Így a köztudatban mint Sár -, Sárvíz – Nádor –csatorna – Kiskanális szerepel.
180 ÉVVEL ELŐBB (1837) építették a ma is látható tornyot a református templomhoz, melyben kettõ harangot helyeztek el.
157 ÉVVEL ELŐBB (1860) kiadott
császári rendelet megjelöli azokat
a helyeket, melyek dohánytermesztésre jogosultak. Medina is
be volt sorolva.
107 ÉVVEL ELŐBB (1910) Medina
falu lakóinak száma 1665 fõ volt,
az akkori számlálás szerint. Ezt a
sokadalmat az utána következõ
évtizedekben többé soha nem érte el.

97 ÉVVEL ELŐBB (1920) tették
közzé az elsõ felhívást a falu villamosításával kapcsolatban, mint
olyan település, melyik jó gazdasági erõvel bír. A lakók nem fogadták el az ajánlatot, s így az
elektromos áramra még 26 évet
kellett várni. (1946 késõ õszéig)
77 ÉVVEL ELŐBB (1940) készült
az emeletes Községháza, amit a
„kulák idõkben” présháznak neveztek.
70 ÉVVEL ELŐBB (1947. június
11.) avatták fel a kastély vadászházában kialakított egészségházat és a melegvizes fürdõt.
67 ÉVVEL ELŐBB (1950) készült
el a falu elsõ járdája. A kisméretû
téglákat kicsikkel, szekerekkel a
kölesdi téglagyárból hordták. (A
Községháztól az Arany János utcáig
Konrád László
Egyed Antal díjas
helytörténész

