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Az én falum Medina

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

MEDINA K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK I NGYENES L APJA

Tisztelt olvasó!
Az év elsõ napjai közé tartozik. hogy elemezzük az elmúlt évet és beszéljünk a jövõ év terveirõl.
Edison azt mondta egyszer: „Ha valamibe belevágunk és eredményeket akarunk elérni, három dologra van szükségünk. Az elsõ a kemény munka. A második, hogy tapadjunk a feladathoz. A harmadik pedig a józan ész!”
A lezárás nem lehetõség, sokkal inkább kötelesség.
Így tudunk az Újév küszöbén átlépve egy csodás
2019-es esztendõt kezdeni, ami az új dolgok megalapozását fogja megteremteni.
Aki szánt, az vethet. Aki vet, az arathat. Aki arat,
annak megadatik a bõség. A vetés már kilenc éve
kezdõdött, s mi minden évben, ahogy a természet törvénye is diktálja, vetettünk és arattunk. Nem hagytuk parlagon a falunk fejlõdését sem szellemileg sem
anyagilag. Rengeteg közös döntésnek köszönhetõen
sok volt a siker és néha a kudarc is. De mertünk és
merünk álmodni még akkor is, ha a falunk egy cso-
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portja nem áll mellettünk és nem hisznek a közös sikerekben. A közös sikereink eléréséhez nélkülözhetetlen az összefogás és a nehéz idõszakokban egymás
segítése. Itt szeretnék újra köszönetet mondani mindazoknak, akik sokat tettek falunk fejlõdéséért. Mert
együtt mindig messzebbre jutunk, mint egyedül. Az
elmúlt évtõl megújult óvodába járhatnak a kisgyermekek. Új hidat kapott a Bajcsy Zs. u. és a Petõfi utcai összekötõ út. A könyvtár épülete is felújításra került kívül-belül. Folyamatban van a Mûvelõdési Ház
teljes felújítása. Megkezdtük a járdák rendbetételét.
Gazdagabbak lettünk egy gréderrel és egy karos fûkaszával.
Az idei évben szeretnénk az iskola épületének szigetelését, fûtésének korszerûsítését megvalósítani, az
orvosi rendelõben az elavult fûtésrendszert korszerûre cserélni. Folytatjuk járdáink, útjaink javítását,
Medina-Szõlõhegyen árkok karbantartását, utak
helyreigazítását.
Szívvel-lélekkel tesszük a dolgunkat Medináért a
Medinaiakért!!!
Vén Attila

Tájékoztató a kutakról
Tisztelt medinai lakosok!
Az 1992. február 15. napja után létesített minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítései engedélyt kellett volna
kérni, ezért fennmaradási engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
Az 1992. február 15. napja elõtt létesült kutak esetében
a) arra az ásott kútra, amely mélységére és elhelyezkedésére tekintettel jogszerûen létesült engedély nélkül – üzemeltetési
engedély,
b) arra az ásott kútra, amely mélységére és elhelyezkedésére tekintettel engedélyt kellett volna kérni nélkül – fennmaradási engedély,
c) minden fúrt kútra üzemeltetési engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzõjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következõ feltételeket együttesen teljesíti:
a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló kormányrendelet
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve elõzetesen lehatárolt belsõ, külsõ és hidrogeológiai védõidom, védõterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szûrésû vízkészlet felhasználásával üzemel,
b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerû bejelentéssel rendelkezõ ingatlanon van, és magánszemélyek részérõl a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
c) nem gazdasági célú vízigényt elégít ki.
A fenti feltételek fennállása esetén a fennmaradási (üzemeltetési) engedély iránti kérelmet lehet benyújtani a Kölesdi Közös
Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségéhez (7057 Medina, Kossuth u. 59.). A kérelem letölthetõ a www.medinafalu.hu
honlapról, illetve kérhetõ a Hivatal titkárságán.
A jegyzõ által lefolytatandó eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Herczig Hajnalka jegyzõ

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
Összeállította: Medina Község Önkor mányzata • Tördelés, nyomtatás: Árki Attila
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Információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedden, szerdán, csütörtökön:
8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
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: 8 00 - 10 00
Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ: Pálfiné Andics Edit
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Hor váth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütör tök: 14 00 -16 00
péntek: 10 00 -12 00
Könyvtár

Ügyfélfogadás szünetel
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Minden hónap elsõ hétfõje:
13 00 -16 00
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Lindauerné Ozdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-30/919-8769
Körzeti megbízott

Paksi Attila
Segélyhívó: 107
ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, minden hónap utolsó csütör tökén
16-17 óra között ingyenes jogi tanácsadást tar t 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.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Medina Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a
közterületek tisztántartásával összefüggõ feladatokkal kapcsolatos 7/2008 (XII. 11.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan tulajdonosa/használója köteles gondoskodni
az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában két méter széles területsáv,
illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület, legfeljebb azonban az épület 5 méteres körzetén belüli terület) és
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai, illetve a kapubejáróknál épített áteresz /átereszek/, valamint a gépkocsibehajtók területének
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.
Az ingatlan elõtt, közterületen álló fák, illetve bokrok ágainak megfelelõ nyesése szintén az ingatlan tulajdonosának/használójának feladata.
A közterületen álló fák és bokrok kivágása tilos, illetve jegyzõi engedélyhez
kötött!
Az ingatlan tulajdonosa a közterület tisztítása során a keletkezett települési szilárd hulladékot köteles összegyûjteni és elszállításáról gondoskodni.
Télen minden lakos köteles a saját ingatlana elõtti járdaszakaszon (járda hiányában egy méter széles területsávban) eltakarítani a havat és a síkosság-mentesítést elvégezni.
dr. Herczig Hajnalka jegyzõ

Tájékoztatók
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászi ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik Medinán: 2019. február 4-tõl minden hónap elsõ hétfõjén 1300 – 1600.



A Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal járási ügysegédi ügyfélfogadási rendje:
hétfõ 1430 – 1600.



Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2018. (XII. 6.) önkormányzati
rendeletével módosította a közterület használatról szóló 9/2011. (IX. 1.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet értelmében közterült használati díjat kell fizetni. A 2. sz melléklet
alapján az alábbi tevékenységek estében:
Közterület-használati díjak mértéke
1) árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon: 200,- Ft/m2/hó
2) egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármû várakozóhelyek:
5000,- Ft/gk/év
3) építési munkával kapcsolatos építõanyag és törmelék elhelyezése: 100,- Ft/m2/hó
4) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre: 1.500,- Ft/nap
5) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység: 250,- Ft/m2/nap
6) teher-, áruszállításra szolgáló gépjármû, mezõgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi
72 órán túli folyamatos tárolására: 3000,- Ft/gk/hó
7) zöldfelület bármilyen célú igénybevétele: 500,- Ft/m2/nap
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterület használathoz szükséges bejelentési nyomtatvány Medina Község Önkormányzatánál igényelhetõ.
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„A helyi identitás és kohézió erõsítése
Tolna megye 8 településének
irodalmi, képzõmûvészeti és zenei
hagyományainak visszatanításával”
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002
A Tolna Megyei Önkormányzat fontos feladatának tartja a
Tolna megyei identitás erõsítését, ezért – a fenti projekt keretében – közösségfejlesztési és identitás-erõsítõ programokat valósít meg Sióagárd, Harc, Kölesd, Medina, Szedres, Tengelic, Sárszentlõrinc és Pálfa településeken.
Hogy miért fontos nekünk a helyi identitás segítése? Mert elindultunk egy úton, melyet legkönnyebben imázsfilmünk mottójával jellemezhetünk: Tolna megye olyan hely legyen, ahol
az ember boldog, s boldogul. Az élhetõ település számunkra azt is jelenti, hogy az infrastrukturális fejlesztéseken túl a helyi közösségek erõsek és aktívak legyenek, ismerjék és felismerjék értékeiket, hagyományaikat, melyek által erõs kötõdés alakulhat ki szülõfalujuk iránt. Az aktivitásban és identitástudatban erõs közösségek pedig erõs településeket, az erõs
települések pedig erõs megyét teremtenek.
A sikerhez elengedhetetlen, hogy az elkövetkezendõ idõszakban a lehetõ legtöbb programunkon találkozzunk, és a kitûzött
célokat közösen, partnerségben valósítsuk meg: a Tolna Megyei Önkormányzat a rendezvények, programok, kezdeményezések megvalósításával, Önök pedig részvételükkel, nyitottságukkal, véleményükkel.
Ebben a folyamatban kérjük a projektben érintett települések
önkormányzatainak, intézményeinek, lakosságának, civil szervezeteinek, önkénteseinek részvételét, együttgondolkodását - a
Tolna megyeiség közös erõsítését.
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népszerûsítõ, közel 100 kulturális és közösségfejlesztõ
program valósul meg 2021 tavaszáig:
– közösségfejlesztõ programok
– zenei programok
– irodalmi programok
– képzõmûvészeti programok
– értéktári programok
A zenei programjaink a következõ területeket érintik:
Hej, Sióról fúj a szél - a program jeles napokhoz kapcsolódó
foglalkozás keretében igyekszik kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és általános iskolásoknak
Dalárda - a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és újraélése
Ajándékkoncert - települési rendezvényhez kapcsolódóan,
2019-ben 3 alkalommal mutatják be a zenészek térségünk népzenei hagyományait
Sió-menti Népzenei Tábor - ötnapos, napközis jellegû tábor
általános iskolásoknak, gitár-, citera-, ének- és táncoktatással
Sió-menti Táncház - táncok visszatanítása a fiatal és felnõtt
korosztály számára
Programzáró zenei sokadalom - koncert, táncház, közös
éneklés és muzsikálás
Kérdéseikkel, észrevételeikkel keressék bizalommal a program
felelõseit,
dr.
Baranyai
Eszter
megyei
aljegyzõt
(aljegyzo@tolnamegye.hu) vagy Ótós Réka civil és kommunikációs referenst (otos@tolnamegye.hu).
Programjainkkal kapcsolatos információkért kövessenek Bennünket a Tolna Megyei Önkormányzat Facebook-oldalán, illetve a projekt saját, „Megyei Kultúr-kóstolgató” nevû Facebookcsatornáján.
Tartson velünk!
Fehérvári Tamás
a Közgyûlés elnöke
www.tolnamegye.hu
www.facebook.com/tolnamegyeionkormanyzat
www.facebook.com/Megyei-Kultúr-kóstolgató

Bízunk benne, hogy minta-projektünkkel együtt buzdíthatjuk a településeiken és a megyében élõket arra, hogy
 közösségekhez tartozni jó dolog,
 hogy ezekhez a közösségekhez tartozni a legjobb dolog,
 hogy Tolna megyeinek lenni nem csak a mindennapok állapota,
 hanem Tolna megyeinek lenni egy, a mindennapokban megélhetõ ajándék.
A pályázat keretében az érintett települések közösségi életének feltárásán és erõsítésén túl a megye értékeit bemutató és

Óvodában jártunk
Az új megszépült óvodában jártunk, jó páran nyugdíjasok. A kis
óvodások és óvónénik kedves mûsort és az édes sütemények mellé derûs szép perceket adtak. Mi kedves szót hoztunk, simogatást,
mosolyt öreg életünk szeretõ perceibõl, hogy kedves legyen ez a
nap. Még akkor is, ha már ti is szülõk vagy nagyszülõk lesztek. Higygyétek e,l mi is voltunk óvodások.
Én még ma is emlékszem a kedves óvónénire, aki egyedül nevelte, tanította a sok kis óvodást. Még a nevére is emlékszem,
Lukács néninek hívták. Kilencven évem táján még ma is tudok
egy-két versikét, még ma is látom sovány alakját, hallom énekét.
Így van, ez az óvoda így határozza meg mesével, énekkel az
ember életét, mert ami a pici fejekbe belevésõdött, az késõbb,
sok-sok év múlva emlékeztet. Az itt kapott szeretet egy életre
szól.
Már kicsi korban meg kell fogni egymás kezét, szeretettel, biztatással, ha eltörik a mécses, hogy érezze a törõdést azt a csodát,

ami könnyeket szárít, megnyugtat, mosolyt varázsol.
Nézegetjük ezt a gyönyörû szép óvodát és megjelenik a szemünk elõtt a régi kis óvodánk puritánságával, a falak mellett padok, egy-két polc, asztal, egy szék és sok-sok türelemmel megáldott óvónõ. Mégis szép volt, szép emlékeket adott, ami ma is velünk van.
A szülõk után az óvoda az elsõ állomás, hogy elinduljunk azon
az úton, amit úgy hívnak, hogy - élet.
Majd vigyétek magatokkal az óvoda szellemét, õrizétek meg az
itt kapott csodát, mert ez már nem ismétlõdik meg soha.
Az élet sok felé tud vinni, alakítani csak értelmes ember tudja,
tanuljatok, hogy szép legyen az élet, hogy szebbé tudjátok tenni.
Minden kis óvodásunknak boldog felnõttkort, a szülõknek
sok-sok örömet, az óvó néniknek sok-sok sikert kívánnak a nyugdíjasok.
Csizmadia János

