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Lakótársaim!
Mit jelent nekem Medina… Tisztelt
H
Leginkább Csizmadia Jani bácsi gondolataival tudom Medinával
kapcsolatos érzéseimet kifejezni, ha hazajövök: ... „ma is él ez a csoda, mert bárhova sodorta az utódokat a sors, haza húzza a vágy,
a hazája szeretete, mert az országon belül részükre ez az igazi
haza”...
Révai Piroska

Kedves Medinaiak!
A következõ öt évben szeretnénk közvetlenebb kommunikációt kialakítani a lakossággal. Ezért létrehoztam egy
Facebook oldalt Önkormányzati képviselõ Medina néven. Aki a közösségi oldalon szeretne tájékozódni a falut, beleértve Szõlõhegyet érintõ lehetõségekrõl, döntésekrõl, kérem kövesse ezt a hivatalos oldalt! Amennyiben e-mailben
szeretnének értesítést kapni, kérem küldjenek egy bejelentkezõ e-mailt a medinarendezvenytar@gmail.com címre! S
egy levelezõ listán keresztül küldöm a tájékoztató anyagot.
Amennyiben bármilyen önkormányzatot érintõ kérdésük, panaszuk, ötletük van, bátran, s bizalommal keressenek ezeken a fórumokon, vagy a 0620/324-7373-as
telefonszámon. Örömmel állok rendelkezésükre!
Bizalmukat tisztelettel köszönöm!
Siklósi Krisztián

ollandia egyes részein a reformátusok nem õrülnek bele a karácsonyi sütés-fõzésbe. Nem rohamozzák meg a boltokat, maga az advent is csendességben, békességben telik.
Gyerekeik egészen kis koruktól tisztában vannak azzal, hogy
a karácsony nem a sok játék, a sokfogásos ebéd és vacsora,
hanem a Megváltó születésének az ünnepe. Amikor elõször
hallottam róla, elgondolkoztam. Lehet így is? Miért ne? És milyen felemelõ! Rögtön javasoltam szûkebb családomnak: ne
vegyünk a rokonságnak ajándékokat, amelyekrõl utóbb úgyis kiderül, nincs rá szükségük. Inkább lepjük meg õket is, magunkat is a karácsony valódi jelentõségét felmutató hagyományokkal.
Hollandia amúgy a fogyasztói társadalom paradicsoma,
õk azonban nemet mondanak a boltok vásárlásra csábító
reklámjaira. Ehelyett az ünnep lényegére figyelnek. Ebben
nõnek fel. Tudják, hogy õk máshogyan élik az életüket,
mint világi kortársaik.
Azt gondolom, rajtunk múlik, hogy milyen a karácsonyunk. Mi döntünk arról, hogy mire adjuk oda a napjainkat, az életünket. Lótunk-futunk és akkor a megõrülés idõszaka lesz, vagy pedig elcsendesedünk, és a lényegre figyelünk. Hozhatunk döntést és megláthatjuk, mi az, ami káros,
és mi az, ami építõ. Sajnos nagyon messze vagyunk a valódi
ünneptõl, amire a karácsony adatott.
Magyarországon is a fogyasztói társadalom felerõsödve
nyomja ránk az üzenetet: vásárolj, vásárolj! Túlköltekeznek
az emberek, hitelre vásárolnak. Rengeteg mindent vesznek
és a végén holtfáradtan kérdezik maguktól: Ennyi? És hányszor élik át a sok kicsomagolt ajándék láttán, hogy üresnek
érezik magukat. A család hadseregként végigmegy az ajándékokon, ott hever a sok üres doboz, egynémely játék rögtön elromlott, mert amint kicsomagoljuk, már nem mûködik. S azt kérdeztem: hol siklik félre az ünnep?
A tárgyakból nem marad semmi az ember lelke számára.
De nem ennyi, és nem ez az ünnep, hanem az, hogy Jézus
Krisztussal találkozhatunk, beengedjük az életünkbe, és
úgy tudjuk, pontosabban kit ünnepelünk karácsonykor.
Adjunk hálát a Benne kapott nagy ajándékért, mert az Õ
magasztalása teszi igazán ünneppé a karácsonyt!

Áldott, Békés
Karácsonyi
ünnepeket
kívánok!
Vén 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
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, 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

Könyvtáros:
Keményné Révész Mónika
Nyitva tartás:
Kedd, csütörtök, szombat 1600 - 1800
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Lindauerné Ozdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Kirchner Erzsébet
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-30/919-8769
Körzeti megbízott

Paksi Attila
Segélyhívó: 107,112
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 kor látozódik, az
ügyek szükség szerinti érdemi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvédnõnek.
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Beszámoló a 2019 október
22-i képviselõ-testületi
ülésrõl.
Kedden délután 13 órakor vette kezdetét az ülés.
Götz József, a választási bizottság elnöke tartott
beszámolót az október 13-án történt választás elõkészületeirõl, lebonyolításáról. A választási eredmények mindenki számára ismertek.
Vén Attila maradt a polgármester. A polgármester úr letette esküjét, majd a képviselõk is
felesküdtek. A testület megválasztotta alpolgármesternek Lang Katalint, a szociális bizottság
tagjainak pedig Balogh József, Szokics Elek és
Siklósi Krisztián képviselõket. A bizottság elnöke Balogh József lett. Az alpolgármester is letette
esküjét.
Ezután a kötelezõ formulák következtek, a polgármesteri és a képviselõi tiszteletdíjak megszavazása. A polgármesteri fizetés a törvényben
meghatározottak szerint került meghatározásra,
ezt a képviselõ testületnek el kellett fogadnia. A
képviselõknek egységesen bruttó 50.000.- Ft javadalmazást szavaztunk meg, amely a jövõben a
falu lehetõségeihez mérten le- és felfelé is változtatható. Ezután egyéb kötelességek következtek,
pl: társulások, s a jövõ évi gazdasági terv elõkészítésérõl való döntés.
Falunknak lehetõsége lesz idén is szociális tûzifa kiosztására, max 3 köbméter családonként.
Erre november 8-ig lehetett kérelmet beadni, s a
bizottság november 15-én hozta meg a döntését.
A fa ezután kerül kiszállításra. Idei évben 70 köbméter áll a rendelkezésünkre.
A következõ ülés a bizottsági ülés volt.

Beszámoló a bizottsági ülésrõl
A szociális bizottság november 12-én 17 órakor
tartotta ülését Kölesden a polgármesteri hivatalban. Döntés született a szociális tûzifa kiosztásáról. Hetven köbméter fa állt rendelkezésünkre,
melyet igyekeztünk a lehetõ legjobban elosztani.
Figyelembe vettük a családokat, a gyermekeket,
az egyedül álló idõseket, s természetesen a rendeletben elõírtakat. Így sajnos pár ember kérelme elutasításra került, sokan 1 köbméter fát kaptak, s
pár családnak 1,5 köbmétert tudtunk juttatni.
A fa az önkormányzat költségén került ide és
kerül házhoz szállításra, melynek a falu költségvetését terhelõ összege közel félmillió forint,
melyrõl pontos tájékoztatást a házhozszállítás
után tudok adni.
Siklósi Krisztián

Interjú Vén Attila
polgármesterrel
– Milyen fejlesztések várhatóak a
közeljövõben?
– Folytatjuk az eddig megkezdett
járdafelújításokat. A Kossuth Lajos utcán a kritikus szakaszok javítására nyertünk Belügyminisztériumi támogatást. A Petõfi utcában a JETA pályázat a teljes járda
felújítását teszi lehetõvé a templom felõli oldalon. A munkálatokat a 2020-as évben fogjuk megkezdeni. Ezen pályázati lehetõségek a jövõben is rendelkezésre állnak, így tervezzük a település teljes területén a munkák folytatását.
– Az óvoda felújítás sok feladatot
rótt az önkormányzatra. Most
zárták le a pályázati elszámolást.
Miként zajlott az eljárás?
– Négy vastag dossziényi anyag,
amit tövirõl hegyire áttekintettünk, apróbb hiánypótlásokat
megtettük, s a pályázatot lezártnak tekinthetjük. Három napos
közös munka volt az államkincstári munkatársakkal. A pénzügyi elszámolást a pályázat lebonyolítása
közben folyamatosan felügyelték.
–Egy kellemesebb témára térjünk
át. Hogyan készülünk a karácsonyra?
– Idén újra birtokba vehettük a
felújított mûvelõdési házat, így a
karácsonyi mûsor is visszakerülhet megszokott helyére. Szeretnénk megmozgatni a falu apraját,
nagyját, ahogy eddig is tettük. Fellépnek az óvodások, iskolások,
nyugdíjasok és a gitárzenekar. Várunk minden kedves érdeklõdõt
december 20-án, pénteken 17.30
órakor. Másnap, 21-én, szombaton pedig délelõtt 9 órai kezdettel
karácsonyi készülõdés, kézmûves
foglalkozások lesznek Pálfiné
Áment Ágnes vezetésével szintén
a mûvelõdési házban.

Medinai Fonó
Horgolni vagy kötni tanulnál? Vagy már
tudsz, de egyedül unalmas és szeretnél munka közben beszélgetni, inspirálódni, netán
újat tanulni? Esetleg lenne kedved közös
projektet is megvalósítani, akár jótékonysági célra?
Amennyiben valamelyik kérdésre az a
válaszod, hogy igen, szeretettel meghívlak
a Medinai Fonó alakuló kézmûves foglalkozására, december 10.-én 16 30 órakor a
könyvtárban! Kötetlen foglalkozásokon
egymástól tanulva, egymást biztatva készülhetnek mindenféle egyedi csodák.

Mindenki hozzon saját munkát, fonalat,
tût és egy bögrét, hogy tudjunk teázni! Aki
nem tud még horgolni, kötni, az csak jöjjön egy bögrével!
Érdeklõdni: Kellig Katharina 06204747667
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Mesemondó találkozó

Sok-sok évvel ezelõtt a 90-es évek közepén
zajlott le az elsõ ilyen rendezvény még mesemondó verseny néven. Ezt a versenyt azóta,
minden évben megrendezzük. Idõpontját a
népmese napjához, szeptember 30-hoz, Benedek Elek születésének napjához közel tartjuk. Idén október 4-én pénteken zajlott ez a
rendezvény.
Nagy örömükre mesetalálkozónk azóta is
töretlen népszerûségnek örvend a környékbeli óvodák között. A nevezõk között voltak
Szekszárdról három oviból, Kölesdrõl,
Sióagárdról, Pörbölyrõl és a medinai oviból.
Óvodánkat három mesemondó, Kovács Lujza Katinka, a Holle anyó címû mesével,
Pánczél Kovács Nóra az Okos kisnyúl és
Godó Bence egy Tréfás mesével képviselte.
A mesélés és mesehallgatás mellett az udvaron különbözõ kézmûves technikákkal
(papírvirág készítése, gyöngyfûzés, agyagozás stb.) ismerkedhettek a helyi és vidékrõl
érkezett ovisok. A Csiga-Biga alapítvány jóvoltából „Matyi” nevû uszkár terápiás kutyával különbözõ fejlesztõ gyakorlatokat végezhettek. Ebédre a helyi nyugdíjas szervezet
tagjai készítettek a gyerekeknek frissen sült
fasírozottat. Ebéd után izgatottan vártuk az
eredményt. Nem volt könnyû dolga a zsûrinek, mert sok szép mesét hallhattak igen tehetséges kisgyermekek elõadásában. Ovisaink nagyon jól szerepeltek, Pánczél Kovács
Nóra arany minõsítést, Kovács Lujza Katinka
bronz minõsítést kapott. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk! A rendezvény az ÁkomBákom bábcsoport elõadásával zárult. A mesetalálkozó résztvevõi mellett a helyi iskolá-

sok az Aranyszóló pintyõke c. bábjátékot
nézhették meg.
Óvodánk a mese mellett a hagyományok
ápolását is fontosnak tartja. Valljuk, hogy a
hagyományt nem csak tanítani, hanem élni
kell. Gyermekeink a meséken keresztül sok
mindent megtanulnak: átlátnak emberi kapcsolatokat, tanítást kapnak az életrõl, megtanulják az események összefüggéseit értelmezni, és erkölcsi tanulságokat is levonnak.
A sok mesehallgatás hatására szókincsük gazdagodik, fantáziájuk a képzelet szárnyán szárnyal, fejlõdik.
Ha mesélünk, együtt vagyunk a gyermekünkkel, érzi, hogy nekünk is fontos a vele
együtt töltött idõ. A szülõi esti mese a gyerekek fantáziáját, képzelõerejét is fejleszti.
Nem látja el sablonokkal, elõre gyártott képi,
vizuális élménnyel, mint a tömegkommunikációs eszközök közül a tévé, számítógép,
mozi. Éppen ezért a Mesemondó Találkozóval szeretnénk jó példát mutatni, és a családok figyelmét ráirányítani a mese fontosságára, létjogosultságára mai rohanó világunkban
is.
Szeretnék, ha megváltoznának az otthoni
szokások, és gyermekeink nem a tv és számítógép elõtt ülnének, hanem esti mesét hallgatva merülnének álomba.
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki segített nekünk, felajánlást tett, vagy támogatott minket, hogy
mesetalálkozónk sikeresen lebonyolódhatott.
Kirchner Erzsébet
tagóvoda-vezetõ
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„A mese olyan lelki táplálék,
amely életre szóló nyomokat
hagy a gyermekben. Egyrészt a
mesélés sajátos szituációja, bensõséges hangulata adja meg az
érzelmi biztonságot, a nyugodt,
csendes és szeretetteljes légkört,
amelyben meg lehet pihenni, el
lehet lazulni, a rítust, amivel le
lehet zárni egy mozgalmas és
eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során
nemcsak a szülõre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelõ fantáziaképet alkot, ami
segíti õt a nap folyamán felgyûlt
belsõ feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.”
(Kádár Annamária)

Kovács Lujza Katinka

Pánczél Kovács Nóra

Godó Bence

Elõadás a Vizsolyi Bibliáról

A Medinai Református Leányegyházközség forrásteremtési
technikái egy nyertes pályázatnak köszönhetõen kibõvültek.
A Vizsolyi Bibliáról Dr. Szabó
András irodalomtörténész tar-

tott elõadást. Bognár Cecil Gyula, a Magyar Kultúra Lovagja tárogatóval
színesítette az egyházikulturális programot és
a bibliafordító Károlyi
Gáspár emlékére írt
Reményik Sándor: „A
fordító” c. versét is elszavalta.
Simon István nyugalmazott
lelkipásztor pedig a reformáció 500. évfordulója alkalmából kicsiny gyülekezetünknek
írt versét olvasta fel.

A Vizsolyi Biblia az elsõ teljes, magyar nyelvû fordítású
Biblia, a legtöbbször kiadott
magyar könyv, a XVI. századi
nyomdászat csúcsteljesítménye, továbbá a magyar történelem egyik legbecsesebb mûkincse. Az egyetlen protestáns
Hungarikumként a nemzeti és
kulturális örökségek sorát is
gyarapítja, valamint nyomdavallás-nyelv és mûvelõdéstörténeti jelentõséggel bír.
Az elõadás egyik fõ célja

volt, hogy megismerhessük az
elsõ magyar nyelvû Biblia történetét, fordításának körülményeit és hatását a keresztény
világra. Hiszem, hogy a 2020
õszéig tartó sokszínû egyházikulturális programmal szárnyakat tudunk adni azoknak,
akiket szeretünk, hogy repülhessenek, gyökeret, hogy visszajöjjenek és okot, hogy maradjanak, valamint mások felüdítésével mi is felüdülünk.
Tisztelettel, Révai Lilla Irén
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Elindult a Télapó
Hosszú útra elindultam,
szánom hol repül, hol meg csusszan.
Havasokon át, vagy a fellegekben,
Hozzád vágtat, kicsiny gyermek.
Leveledet égi postás hozta nekem,
kívánságod teljesítem.
Ha pici csizmád tisztán ragyog,
ablakodat megtalálom.
Elárulok most egy titkot:
A felnõttek is várják ám e napot!

Este Anyu is, Apu is tisztogatja
cipõjét,
s reggel mielõtt belelép,
jó alaposan belenéz.
Kacajomból meghallhatod,
mily boldog vagyok,
hisz hisznek bennem kicsik
– s titkon – nagyok.
Lindauer Zsuzsanna

Mit jelent számomra a karácsony?
– A karácsonyt azért szeretem, mert ilyenkor sok ajándék van. Mindenféle szép és
jó van a fa alatt. Esik a hó, és lehet angyalkát csinálni a hóban. Tudunk hógolyózni.
Van sok jég, és tudunk korcsolyázni.
(Farkas Zsolt 1. o.)
– Szeretetet, sok játékot, körülülni a karácsonyfát és énekelni. Ünnepeljük a karácsonyt, jön a Jézuska és esik a hó.
(Hirtling Gréta 1. o.)
– Szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor
szép ajándékokat kapok. Jó a karácsony,
mert jön a Jézuska és esik a hó.
(Kolompár Valentina 1. o.)
– Eljönnek a szüleim. Sokat játszom, sokat
eszem. Esik a hó, lehet hóembert építeni,
hógolyózni, hócsatázni. Lehet szánkózni,
hóangyalkát csinálni és havat lapátolni.
(Csonka Gábor Dávid 4. o.)
– Lehet hóembert építeni, szánkózni, hógolyózni. Sok ajándék van, sok játék és
szaloncukor.
(Runyai Dániel 2. o.)

– Boldogságot, szeretetet, szép karácsonyfát.
(Kolompár Adrián 2. o.)
– Ajándékot adni, ajándékot kapni. Találkozom a rokonokkal. Sütünk süteményt.
Jön a Jézuska. Együtt van a család. Építünk hóembert. Szánkózunk.
(Sáfrány Botond 2. o.)
– Azért szeretem a karácsonyt, mert esik
a hó, lehet hóembert csinálni, hógolyózni és jégcsap-csatázni. Vannak ajándékok.
Karácsonykor összegyûl a család, forró
kakaót iszunk és feldíszítjük a fenyõfát.
(Blága János 3. o.)
– Ajándékokat, hógolyózást, süteménysütést, játszani kint a hóban. Ilyenkor együtt
van a család.
(Csötönyi Benjámin 3. o.)
– Azt, hogy feldíszítjük a fenyõfát, sütünk
sütiket, kapunk ajándékot, hógolyózunk.
Ilyenkor átjönnek az unokatestvéreim.
(Hirtling Eszter 3. o.)
– Boldogságot, szeretetet, sok ajándékot,
szép karácsonyfát. (Runyai Patrik 4. o.)

Tisztelt Medinaiak!
Medina Község Önkormányzata
2019. december 20-án (péntek) 17.30 órakor
a medinai Mûvelõdési Házban
rendezi meg hagyományos
„Falu Karácsonyi” mûsorát,
melyre tisztelettel meghív
minden érdeklõdõt.

– Szeretem, hogy esik a hó. Szeretek hógolyózni. Szeretek hóembert építeni. Szeretek szánkózni. Szeretem a Télapót. Szeretem a Jézuskát. Szeretem az ajándékot.
Szeretem a karácsonyt.
(Karbunarin Réka Andrea 3. o.)
– Nekem a karácsony jó, mert eljönnek a
mamáim, öten felállítjuk a karácsonyfát,
és ebédelünk. Utána megjön a Jézuska.
Kibontom az ajándékokat, játszom velük
egy kicsit. Késõbb kimegyek játszani. Hóembert építek, hógolyózok, elmegyek
szánkózni a barátaimmal. Hazamegyek és
megint játszom az ajándékaimmal.
(Póth Ákos 4. o.)

