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Az én falum Medina

Tisztelt Olvasó!
Kedves Medinaiak!

A Karácsonyi Ünnepek közeledtével elõször is szeretnék kö-
szönetet mondani a szépkorúaknak, akik egész életükben
azért dolgoztak, hogy nekünk, utódaiknak jó, vagy jobb éle-
te lehessen. A mi életünk Önöknek köszönhetõ, Önökkel
kezdõdött, akik példamutatóan felneveltek bennünket.
Önök voltak azok, akik velünk sírtak, nevettek, ha kellett.
Önök voltak azok, akik áldozatokat vállaltak értünk, s ha
kellett, a megaláztatást is elviselték értünk. Köszönet ezért.
Köszönet mindazért, hogy így tettek. Köszönet a bíztató
mosolyért, azért, hogy elviselték a hibáinkat, de legfõképp
köszönet azért, hogy támaszaink voltak „Nekünk, fiatalabb
generációnak a szent ünnep alkalmat ad arra, hogy ebben
a rohanó világban egy kicsit megálljunk, kifejezzük érzése-
inket és kimondjuk: tartozunk Önöknek. Tartozunk és ezt a
tartozásunkat leginkább akkor tudjuk leróni, ha ugyanúgy
cselekszünk, ahogyan ezt Önök tették velünk. Ezért igyek-
szünk kifejezni nagyrabecsülésünket, tiszteletünket, szere-
tetünket, de legfõképpen törõdésünket.

Kedves Medinai lakótársaim!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszö-

netet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették te-
lepülésünk fejlõdését és az önkormányzat munkáját. Így kö-
szönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, az
egészségügy dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, kö-
szönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különbözõ
társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítségét és ak-
tív részvételét, köszönöm a vállalkozók támogatását.

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával
ne veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletün-
ket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üze-
netét és építkezzünk értékeinkbõl a hétköznapokban is. Kí-
vánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül,
akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi,
lelki és szellemi feltöltõdéshez.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet
kívánok mindenkinek!

Vén Attila polgármester

Ady Endre
Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis
Jézusért
Minden szépet
tennék.

Új csizmám 
a sárban
Százszor
bepiszkolnám,
Csak az Úrnak
szerelmemet
Szépen
igazolnám.

Kiadja: Medina Község Önkormányzata • Medina, Kossuth u. 59. • Tel./fax: 74/434-010.
E-mail: rendezveny@medinafalu.hu •Honlap: www.medinafalu.hu. • A kiadásért felel Vén Attila polgármester
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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 - 1600

csütör tök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1000

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:

csütör tök: 1300 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet 

Tel.: 74/ 674 - 124
Fa lugazdász  
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Isko la  
Tagintézmény-vezetõ:

Lindauerné Ozdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 06-20/252-15-60

ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, min-
den hónap utolsó csütör tökén
16-17 óra között ingyenes jo-
gi tanácsadást tar t az Önkor-
mányzat Hivatalában. (elõze-
tes telefonos egyeztetés
szükséges az alábbi telefon-
számon: 0674/412693.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy
e tanácsadás kizárólag szó-
beli segítségre korlátozódik,
az ügyek szükség szerinti ér-
demi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvéd-
nõnek.

Információk

TTiisszztteelltt LLaakkoossssáágg!!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Medina Község Képviselõ-testületének 10/2017. (XII. 06.)
önkormányzati rendelete alapján lehetõség van a természetben nyújtott szociális célú tû-
zifa támogatás igénylésére.

A ttermészetben nnyújtott sszociális ttûzifa ttámogatás jjogosultsági ffeltételei:
Természetben nyújtott szociális tûzifa támogatásra az a tûzifával fûtõ medinai lakos jo-

gosult, akinek családjában az egy fõre esõ jövedelme nem haladja meg:
– egy személyes háztartás esetén 59.000 Ft
– kettõ vagy több személyes háztartás esetén 47.000 Ft
A sszociális eellátás iiránti kkérelmet 22017. ddecember 66-ttól 22018. jjanuár 331-iig aaz ÖÖnkormány-

zatnál eerre aa ccélra rrendszeresített iigénylõlapon llehet bbenyújtani. A kérelmezõ köteles a ké-
relemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni. A fenti határidõ el-
mulasztása jogvesztõ.

Szociális tûzifa hozzájárulást lakásonként eegy sszemély rrészére llegfeljebb eegy aalkalom-
mal lehet megállapítani, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától. 

A benyújtott kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben Medina Község Önkor-
mányzat Önkormányzati Bizottsága dönt.

A szociális célú tûzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál elõnyben kell része-
síteni azt a kérelmezõt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

● aktív korúak ellátásában részesül,
● idõskorúak járadékában részesül,
● települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült jogosult.
A ttermészetben nnyújtott ttûzifa ttámogatás mmegállapítására aa rrendelkezésre áálló ffamennyi-
ség ee ccélú ffelhasználásáig vvan llehetõség.

Medina, 2017. december 06.

Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testülete

SSSS zzzz oooo cccc iiii áááá llll iiii ssss   tttt ûûûû zzzz iiii ffff aaaa   iiii gggg éééé nnnn yyyy llll éééé ssss

KKKK öööö zzzz éééé rrrr dddd eeee kkkk ûûûû
Közvilágítási hibabejelentés

A településen fellépõ (10 db lámpatest
feletti) szakaszhibákat a 06/80-20-
50-20 ingyenes telefonszámon vagy

az araminfo@eon.hu
e-mail címen lehet bejelenteni 

az EON Zrt. felé.

Hulladékszállítás

Az Alisca Terra Nkft. nevében tájékoz-
tatjuk a község lakosságát, hogy
2018. január 01-tõl a kommunális hul-
ladék szállítás minden héten csütörtö-
kön fog történni.
A Vertikál zrt. által kiküldött tájékozta-
tójában tévesen szerdai nap szerepel.
A hibáért elnézést kérünk.

SZENTMISE

Kedves Híveink! Jézus születését meg-
ünneplõ szentmise 2017. december
26-én (kedd) 11 00 órakor a medinai
Kisboldogasszony kápolnában.

ISTENTISZTELET

Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves ünnepelni vágyót a 2017. de-
cember 25.-én délelõtt 9 órakor kez-
dõdõ református istentiszteletünkre,
melyet a fûtött gyülekezeti teremben
tartunk. 
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Egy nagyon régi karácsonyi történet

EEGGYY  FFIILLLLÉÉRR
A régi ünnepek megkoptak, mint az öreg cipõ, de ha kifényesítik, ha új színt kap, még megnézzük, rácsodálkozunk,
talán még jobb, szebb, mint az új. Így vagyunk a karácsonnyal is, bár sokat veszített régi áhítatából, puritánságából,
egyre inkább a változó világ csillogásával, az ajándékok nagyságával mérik. A békesség, a szeretet, a családi béke
helyett silány kis ajándék, holnapra elromló csillogó játék. Ez lett belõle, sok helyen még ez sem, a hétköznap
szürkesége beleolvad, egybemossa a napokat. Betlehemest játszanak, modern felfogásban, lehet, aki kitalálta
annak szép, pedig csak rossz utánzat. 

Már nincsenek karácsonyt köszöntõ gyerekek, szégyellik
köszönteni az ünnepet, sokan úgy ítélik meg, hogy a koldulás
egyik formája. Igaz is, meg nem is, ez a gyerekek öröme,
köszöntésükkel egy kis pénzt, egy is ajándékot kapnak.
Vannak gyerekek, akiknek ez a karácsonyi ajándék, ez az
izgalmas köszöntés adja meg az ünnep báját. Egy kis plusz
pénzt, amit már õ keres meg. Az, amit az otthon nem tud
megadni, mert kevés van belõle. Általában összebeszélt két
gyerkõc, egy bátrabb és egy szemérmesebb, egy, aki viszi
a prímet és egy olyan, aki csak belesegít. 

Gondos Pisti olyan bátor, bevállalós gyerek, Mester Pisti
barátja kicsit szégyenlõs, visszahúzódó, olyan, ha meg kell
szólalni, úgy érzi, gombóc van a torkában.
Összeszövetkeztek karácsony köszöntésére. Gondos Pisti
mondja a beköszöntõt. Ezért a bátor megnyilvánulásért a
keresetbõl, amit feleznek, egy fillérrel több jár. Ezt a
bátorságot, ezt a tudást meg kell fizetni. Mentek házról,
házra, persze csak oda, ahol nem zárták be a kiskaput, és
oda, ahol toporgásukat meghalva nem fújták el a lámpát. 

Fújták önérzetesen a karácsonyi köszöntõt, szépen, ahogy szüle tanította, mint aki énekelve szaval. Volt, ahol
szívesen fogadták õket, némely nagymama könnyet is ejtett, amint a Jézus Krisztus születését felemlegették a
betlehemi jászolba, és hozták a csörgõ diót, vagy a piros almát. Fillér ritkán csörrent. Ott sem volt, ahol köszöntöttek.

Köszöntõk nélkül nem volt teljes a karácsony, úgy, mint egy-egy pislákoló gyertya nélkül, vagy egy büdösködõ
csillagszóró nélkül sem. A gyerekek rótták az utcákat a térdig érõ hóban, meg-megszeppenve egy mérges kutya
ugatásától, amit igyekeztek elühümgetni a papától elkért kiflis bottal. Egy kicsit egymás elõtt hõsködve, legyõzve a
félelmet, a kis hõsök csizmája alatt hangosan csikorgott a hó. 

Mikor már nagyon fázott kezük, lábuk, és úgy ítélték meg, hogy már nincs olyan ház ahova érdemes bemenni,
elindultak haza. Nagy reménységgel, és kíváncsisággal szedték a zsebekbõl a keresetet, kirakták az asztalra, és
kezdõdött az osztozkodás. Dió, alma, kalács, ide egy, oda egy, két kiskupac az asztalon, kipirult arccal nézték a
szerzeményt. Majd a pénz került sorra, neked egy, nekem egy, többször is átkutatva a zsebeket, csak hat fillért sikerült
összekotorni. Most jött a bökkenõ, három ide, három oda, de, Gondos Pistinek eggyel több járt, tehát neki négy fillér
járt, Mester Pistinek meg kettõ. Tudta, hogy így egyeztek meg, de sehogy sem tudott belenyugodni, hogy a Gondos
Pistinek miért van négy fillérje, neki meg csak kettõ. Számolták újra, és akár hogy csûrték, csavarták, csak négy, meg
kettõ lett a végeredmény. Nagy tanulság volt, nagy csalódás. 

Mester Pisti többet nem ment karácsonyt köszönteni, nagyot csalódott. Úgy érezte, úgy fogta fel a kisfiú értelmével,
hogy becsapták. 

Egy fillér kellett volna, csak egy, hogy boldog legyen, de nem volt.

Csizmadia János, 2017. december

Illusztráció
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Adventus – latin eredetû szó,
jelentése eljövetel, megérke-
zés. Az ünnep eredete az V-
VI. századra nyúlik vissza,
Jézus születésének ünnepé-
re (Karácsony) való felké-
szülés idõszaka. Tágabb ér-
telemben a reményteli vára-
kozás, a lelki készülõdés
ideje. Az advent 4 hétig tart,
a december 25-e elõtti ne-
gyedik vasárnappal kezdõ-
dik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böj-
tölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4
hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is január 6-án ün-
neplik karácsonyt. Régen a keresztények advent idején szi-
gorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent misére jár-
tak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte elõtt tartott mi-
séket aranymisének nevezték. Az advent elsõ napjától víz-
keresztig terjedõ idõszakban tiltották a zajos népünnepé-
lyeket, lakodalmakat. Az adventi koszorú készítése a XIX.
században jött divatba, de a hagyomány gyökerei a po-
gány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fa-

gyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlõség
idejét. (A fagyöngy egyébként a kelták szent növénye volt.
A téli napéjegyenlõség a kelta hitvilág szerint a fény újjá-
születésének ünnepe. A kerék jelentésû Yule – a fény visz-
szatérésének ünnepe – szó az élet örök körforgására, az
örök újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra örök-
zöld ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítet-
ték azt. Ma hagyományosan fenyõgallyakból készül a ko-
szorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik.
Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, me-
lyek a karácsonyi ünnepkör domináns színei. Minden hé-

ten egy-egy újabb gyertyát kell meggyúj-
tani a koszorún. Az ajtóra erõsített, gyer-
tya nélküli koszorú a szíves vendégvárást
reprezentálja.

Az idei évben elõször állítottak szorgos
kezek Betlehemest és Adventi koszorút fa-
lunk központjában. Tették, hogy ezzel is
visszaállítsuk a történelmi szent Ünnep
eredetét. Színes mûsorokkal gazdagították
a gyermekek, felnõttek a várakozás ide-
jét. Egy ilyen kis közösségben fontos az
összefogás a találkozás. Minden fellob-
bant jelképes gyertya fénye a kézben lé-
võ forró ital egy lépés volt az összetartás
erõsítésére.

MMiinnddeenn KKeeddvveess oollvvaassóónnkknnaakk BBéékkééss ÜÜnnnneeppeekkeett kkíívváánnuunnkk

Mennybõl az angyal

Mennybõl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.
Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,
Õ leszen néktek Üdvözítõtök valóban, valóban.
Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.
El is mennének köszöntésére azonnal, azonnal
Szép ajándékot vivén szívükben magukkal, magukkal.
A kis Jézuskát egyenlõképen imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

Advent


