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Az én falum Medina

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

MEDINA K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK I NGYENES L APJA

Az én madaram
szárnyalni fog

Ki mondja meg, mi a jó?
Mikor bántás, mikor fájó,
Mikor gyógyír az õszinte szó?
Ki mondja meg, mi a jó?
Nem szólni, könnyeket nyelni,
Vagy vádlón, dacolva üvölteni?
Ki mondja meg, mi a jó?
Gondokat, bajokat takarni,
Vagy gyengeségünk vállalni?
Ki mondja meg, mi a jó?
Pusztító tûzként orvul tarolni,
Vagy reszketõ gyertyalángként
ellobbanni?
Ki mondja meg, mi a jó?
Nem kérni, csak várni,
Vagy elvenni, átgázolni?
Ki mondja meg, mi a jó?
Szárnyakat adni, madárrá tenni,
Vagy láncra verni, börtönné lenni?
Lehet, hogy rossz,
De õszintén szólok.
Lehet, hogy rossz,
De halkan sírok.
Lehet, hogy rossz,
De gyengeségem vállalom.
Lehet, hogy rossz,
De gyertyalánként ellobbanok.
Bárki bármit mond,
Én csak várok, kérni nem tudok.
Bárki bármit mond,
Az én madaram szárnyalni fog!
2020. január 7.

Ózdi Zsuzsanna

2020. j anuár-ff ebruár

Tisztelt Medinaiak!
Engedjenek meg egy rövid összefoglalót az önkormányzati életrõl.
Lezárult egy korszak és újra indul egy másik. Lezárult az elõzõ 5 év (de akár 10 évet is mondhatnék), újra indul egy új, 5 éves önkormányzati ciklus. Egy új korszak kezdõdik, mely sok-sok munkával, feladattal teli idõszak lesz. A választás révén, mellyel a testületbe jutottunk, felelõsséget kaptunk. Felelõsséget, hogy az eskü szövege szerint a lakosságot szolgálva a település érdekeiért dolgozzunk. Másutt is, de egy ilyen kis településen, mint Medina, az egységes vezetés elengedhetetlen, ehhez pedig részvételt és aktív munkát kérek minden képviselõtõl, csakúgy, ahogy ez az elmúlt idõszakot is jellemezte. Az elkövetkezõ ötéves önkormányzati ciklus annyiban megegyezik
az elõzõekkel, hogy a továbbiakban is munkáról, kemény munkáról fog szólni. Tudom, és tisztában vagyok vele, a polgármesteri szolgálat során nem lehet mindig népszerû döntést hozni. Sokszor mondtam személyes beszélgetések alkalmával is, hogy minél hosszabb ideje polgármester valaki, annál több konfliktust kénytelen elszenvedni, többször kell nemet (is) mondani. Sajnos önkormányzatunk lehetõségei végesek, nem juthat mindenkinek szociális tûzifa, sem egyéb szociális támogatás, az összes utcát sem tudjuk egyszerre felújítani.
Visszagondolok 13 év távlatából a 2010. évi, elsõ alkalommal történõ polgármesterré választásomra. A választást követõen tennem kellett a dolgom, hogy a megvalósult fejlesztések elkészüljenek településünkön, de nem mindegy, hogyan és milyen környezetben. Megfelelõ bizalmi környezetben, együttmûködéssel, az önkormányzatnál dolgozó munkatársakkal, a képviselõ-testület
tagjaival, a civil szervezetekkel, az egyházak és a lakosság összefogásával, mi Medinaiak közösen
tudtunk eredményeket elérni. Szeretném, ha ez a jövõben is így maradna, és az az összefogás, ami
a településünket jellemzi a jövõben is folytatódna.
Az elmúlt években számtalan felújítás, állagmegóvás, fejlesztés történt a falunkban. A fejlesztések megvalósításával önkormányzatunk az elmúlt idõszakban erõn felül teljesített, bátran mondhatom: magasra tettük a lécet. Ezek után a lakosság joggal várja, hogy a polgármesteri program
arról fog szólni, hogy a következõ öt évben milyen fejlesztések valósulnak meg. Terveink vannak
a már megnyert pályázatoknak köszönhetõen a Petõfi utca egy szakasza újulhat meg és a Kossuth
utca teljes felújítása is megtörténik.
Az elkövetkezõkben semmilyen ígéretet nem tudok tenni, mert ahogy az elõdeinktõl megtanult közmondás is tartja: „Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!” A fejlesztések szinte mindegyike kizárólag pályázati támogatás keretében történt kivéve Medina Szõlõhegyet, mert ott az
összes beruházás önkormányzati költségvetésbõl valósult meg.
A jövõben is csak olyan fejlesztésekben bízhatunk, amelyekhez támogatást kapunk. A feladatunk ezért a pályázatokhoz szükséges önerõ elõteremtése, kigazdálkodása és a jól elõkészített,
megalapozott pályázatok benyújtása A mostani önkormányzati ciklussal egyidõben az Európai
Uniós támogatási források elosztásában is új idõszak kezdõdik. Még nem ismertek a 2020 utáni
idõszak pályázati felhívásai, sõt a Magyarországnak járó EU-s támogatás összegérõl sem született
még döntés. Ezért a korábbi EU-s pályázatok döntési mechanizmusát ismerve arra lehet számítani, hogy uniós támogatások jó eséllyel a most induló önkormányzati ciklus második felében érkezhetnek településünkre. De az Európai Uniós támogatási rendszer mellett 2019. évtõl elindult
a Magyar Falu program is, amely kormányzati ígéretek szerint tovább folytatódik, sõt a jövõben
még nagyobb prioritást kaphat. Önkormányzatunk számára kiemelt feladat a Magyar Falu Program pályázati rendszerének kihasználása.
A 2014-2019 idõszak alatt az önkormányzati rendszer mûködése és finanszírozása jelentõsen
átalakult. A korábbi normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás, az önkormányzati
mûködést és gazdálkodást pedig egy internetalapú online alkalmazás (ASP) felügyeli. A feladatfinanszírozás lényege, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott, kötelezõen ellátandó
önkormányzati feladatok ellátásához biztosít hozzájárulást az állam. Ez a hozzájárulás néhány feladat esetében túlfinanszírozott, de többségében nem fedezi a kiadásokat. További probléma,
hogy a túlfinanszírozott feladatok esetében fel nem használt finanszírozást más, alulfinanszírozott feladat ellátására nem lehet felhasználni, azt a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizetni. Nem csak én látom így a helyzetet az önkormányzati finanszírozás rendszerében, azt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Schmidt Jenõ úgy fogalmazta meg, hogy
„az önkormányzatok mûködésében egyszerre van jelen a pazarlás és a szegénység, a fenntarthatóság és a fenntarthatatlanság.”
Folytatás a 2. oldalon
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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
csütörtök, 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 s zolgálat
Hor váth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütör tök: 14 00 -16 00
péntek: 10 00 -12 00
Könyvtár

Nyitva tartás:
Kedd, csütörtök, szombat 1600 - 1800
Könyvtáros:
Keményné Révész Mónika
Falugazdász
Varga János
Telefon: 74/434-010
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Ózdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Kirchner Erzsébet
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 74/434-100
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
Önkor mányzat 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.

„Óh ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember,
mert a Könyv is Élet és él mint az ember –
így él: emberben a Könyv, s a Könyvben az Ember”
(Babits Mihály: Ritmus a könyvrõl, részlet)

A közösségformáló könyvtár
Kedves Medinaiak!
Idén is szeretettel
vár minden érdeklõdõt a kívül-belül
megújult Medinai
Könyvtár, Információs és Közösségi
Hely. Az elnevezés
nem véletlen véleményem szerint, a
könyvtáraknak reagálniuk kell a mai
kor igényeire. A könyvtárban már nem csak olvasunk. Informálódunk, tanulunk, szabadidõnkbõl töltünk el itt értékes
perceket. Ma a könyvtárak a közösségformálás helyszínei.
Babits Mihály szavaira reflektálva, azt kell azonban mondanom: ne felejtsünk el olvasni, a mai digitális világban sem! Adjuk át gyermekeinknek, unokáinknak a könyvek és az olvasás szeretetét! Meséljünk, olvassunk nekik rendszeresen, így
nevelve belõlük értelmes, gondolkodó felnõtteket. Aki olvas,
az nem csak egyetlen életet él, hanem száz másik
világba nyer bepillantást.
A Könyvárunkba a beiratkozás ingyenes, jöjjenek bátran! Kölcsönzésen kívül tudnak színvonalas magazinokat olvasni, valamint az internethasználat is költségmentes.
Terveink között szerepel
a Könyvtármozi programsorozat elindítása,
valamint egy Tini Olvasóklub, illetve egy Verskör létrehozása. Már elindult Bartáné Kellig Katharina vezetésével a Medinai Fonó, melyhez keddenként tudnak csatlakozni a könyvtári nyitvatartási idõben. Jöjjenek, és töltsük meg élettel ezt
a gyönyörû épületet, hogy ne csupán néma falak legyenek,
hanem általunk életre kelhessenek!
Programjainkról részletes tájékoztatást Medina Község honlapján és facebook oldalán, illetve a könyvtárban kaphatnak!
Keményné Révész Mónika, könyvtáros

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

2020. január-február

Tisztelt Medinaiak!
(Folytatás az 1. oldalról
A TÖOSZ felmérésébõl kiderült, hogy Magyarország 3100 önkormányzata közül háromszáz az olyan település, ahol van mit önkormányozni (azaz van saját bevétele, pl.:
iparûzési adóból az adott önkormányzatnak) a többi település egyértelmûen az állami finanszírozásra van hagyatkozva. Nem
tudjuk, hogy miként változik meg az önkormányzatok által betöltött szerep, milyen lesz
a törvényi szabályozás, és fõként milyen
anyagi lehetõségeink lesznek. Egy biztos: új
idõk jönnek! Ha elõre akarunk jutni, mindenkire szükségünk van, össze kell dolgoznunk mindenkivel. Össze kell dolgoznunk a
településen mindenkivel, aki hajlandó
együttmûködni. Itt is szeretném megköszönni a településünkön mûködõ vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek
munkáját, segítõkészségét. Jó tudni, hogy rájuk, Önökre mindig számíthatunk! Sajnos a
költségvetés összeállításakor azon kell gondolkodnunk, hogy a mûködési kiadások,
mint az óvodai mûködés biztosítása, az
egészségügyi alapellátás mûködtetése, a közvilágítás, a temetõ fenntartása, a településüzemeltetés, az igazgatási feladatok ellátása
után a megtakarított pénzünkbõl vajon melyik utca útját vagy járdáját újítsuk fel. Elsõdleges feladatunk a kötelezõ önkormányzati
feladatok ellátása, a biztonságos mûködéshez szükséges források elõteremtése. Fenn
kell tartani és mûködtetni az intézményrendszert, de ami emellett nem kerül pénzbe, hogy emelni kell a minõségi munka színvonalát, mind az oktatás, mind az igazgatási
feladatok tekintetében, hatékonyan, még az
elmúlt éveknél is hatékonyabban kell együtt,
partnerségben dolgozni a szomszédos falvakkal, a helyi vállalkozókkal, a civil szervezetekkel.
Az önkormányzati törvény értelmében
2014. év elejétõl a 2 000 Fõ alatti települések
nem tarthatnak fent önálló polgármesteri hivatalt, úgynevezett közös önkormányzati hivatal létrehozása kötelezõ úgy, hogy a társult
önkormányzatok lélekszáma elérje a 2.000
lakost. 2014-ben létrehozott Sióagárd, Harc,
Medina, Kölesd és Kistormás egy közös önkormányzati hivatalt. Sióagárd 2020. január
elsejével Õcsényben folytatja a munkáját. A
közös hivatal legfontosabb célja: a lakosság
minél teljesebb körû, magas szintû, korrekt,
udvarias, helyben történõ kiszolgálása mellett a mûködés biztosításához pénzügyi fedezet megteremtése is.
Vannak szép álmaink, és vannak terveink,
amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a szép
álmokat! A legfontosabb ezek közül az, amit
jelmondatként használhatunk: „Mindenütt
jó, de legjobb otthon.” Ne csak azért legyen
jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is, mert a jó és tartalmas élet lehetõségei megvannak Medinán. Az a feladatunk – nekünk, a település vezetõinek -,
hogy hozzátegyük mindazt a település életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet.
Tisztelettel:
Vén Attila

2020. január-február
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Beszélgetés
Révai Lillával
– Milyen jó hírrel szolgálhatsz nekünk így év elején?
– A Magyar falu program keretében kiírt Egyházi Közösségi terek felújítása címû pályázatot sikeresen elnyertük. Tolna megyében az egyetlen település vagyunk, amely a maximális támogatási összeget elnyerte, ez pedig 22,7 millió forintot jelent. A
projekt három elembõl áll. Egyik az épületfelújítás, ami 15 millió forint értékû. Ezt az összeget a száz parókia felújítására költjük. Itt kialakítunk egy közösségi teret. A pályázat középsõ eleme: Töltsük meg programmal a közösségi teret! A megvalósításhoz szükséges modern technikai elemek beszerzése is megtörtént. A harmadik elem az egyházi közösségszervezõk bére.
Száz fõs gyülekezetünk csodaként élte meg a benyújtott pályázat sikerét.
– Milyen célokat tûztetek ki, mikor megírtátok a pályázatot?
– A programunk célja a keresztény – a helyi és a nemzeti –
identitástudat erõsítése, ezáltal a fiatalok helyben maradásának elõsegítése. Csatlakoztunk a hazai társadalmi szemléletváltáshoz, melynek célja a közösségek megtartása, erõsítése
és fejlesztése. Havi rendszerességgel tervezzük a programjainkat. Ez egy egyházi kulturális programsorozat, ami a Biblián és a bibliai értékeken alapul. Távlati célunk együttmûködés kialakítása Szedres, Tengelic, Szekszárd, Kölesd, Nagydorog települések református gyülekezeteivel, lakosságával
és a Tolnai Református Egyházmegyével.
– Mi volt eddig, s mi vár ránk 2020-ban?
– 2019 szeptembertõl, 2020 augusztus 31-ig tart a megvalósítási idõszak. Már három programon túl vagyunk. A medinai
református gyülekezet napján októberben, zenés Istentisztelet keretében a medinai hõsi halottakról katonai tiszteletadással megemlékeztünk. November közepén a programsorozat
elsõ hivatalos elõadásán a Vizsolyi Bibliáról hallhatott a közönség. Decemberben elsõ alkalommal szerveztünk – hagyományteremtõ szándékkal – kórustalálkozót. Három kórus tette nálunk tiszteletét. Az idei év sokszínû programjai közül az
elsõ: a Bibliai növényekrõl Fráter Erzsébet botanikus tart elõadást! Március elején a pécsi fõrabbi mesél nekünk hangszerbemutatóval egybekötve a bibliai hangszerekrõl. A hónap
végén a Bor és Biblia lesz terítéken, vendégünk dr. Hajdú
Edit lesz, közremûködik a Liszt Ferenc Pedagógus kórus.
Áprilisban ismét Fráter Erzsébet látogat el hozzánk, s beszél
a Bibliai ételekrõl és étkekrõl. Tervezzük még a konfirmáltak és kereszteltek találkozóját, az egyházi anyakönyvekbe
betekintést nyújtunk. További elõadások: a Fügefa a Bibliában és a Kenyér mint bibliai szimbólum, amit egy pékmester fog megtartani, s készülünk más meglepetésekkel is augusztus végéig. Mindenkit nagy szeretettel, lelkünkben nagy
várakozással hívunk! Építsük közösségünket!

ÉletMentõ
Mindennapjaink során számos
szerencsétlen helyzet adódhat,
amikor szó szerint minden másodperc számít, hiszen életek
múlhatnak az idõben nyújtott
segítségen. Az ÉletMentõ applikációja gyorsabbá és egyszerûbbé teszi a segélyhívást, hiszen mindössze egy gombnyomással mentõt hívhatunk. Az
élethez és a segítséghez való jog nem lehet szolgáltatófüggõ.
Az ÉletMentõ alkalmazás egyik legnagyobb elõnye, hogy minden szükséges egészségügyi adatunkat tárolja, így segélyhíváskor nem kell lefutnunk a klasszikus egyeztetési köröket a mentõsökkel, mivel hívásunk fogadásakor már minden szükséges
információ rendelkezésükre áll. A pontos helymeghatározásnak köszönhetõen hatékonyabbá válhat a kiérkezés is, ami
különösen nagy segítség, ha mondjuk segélyhívás után eszméletünket vesztjük. Töltse le telefonjára az applikációt!

Tájékoztatók
Adója 1%-val segítse a medinai civil szervezetek mûködését
Bankkártya elfogadóhely!
Medinai Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület

Medina Község Önkormányzata értesíti a lakosságot,
hogy az Önkormányzatnál
2020. március 1-tõl lehetõség lesz bankkártyával fizetni az étkezési díjakat és a helyi adót (magánszemély kommunális adó, gépjármûadó,
iparûzési adó) Fizetési lehetõség ügyfélfogadási idõben!

adószám: 18859799-1-17.
Medina Községért Közalapítvány, adószám: 18139132-1-17.
Köszönjük támogatásukat!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászi ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik Medinán 2020. február 3-tól minden hónap elsõ hétfõjén 1300–1600, Önkormányzat földszinti tárgyaló.
A Tolna Megyei Kormányhivatal járási ügysegéd ügyfélfogadási
rendje 2020. január 2-tól szerda 1200 - 1245.
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Medinai Hírmondó

HELYI ÉRTÉKEK A HELYI ISKOLÁBAN
Szerencsés helyzetben vannak az itt élõ emberek, hiszen rengeteg érték
halmozódott fel az évek folyamán Medinán. A mûvészetek terén éppúgy,
mint a különbözõ mesterségek, hagyományok terén. Természeti környezete sem elhanyagolható, hisz erdõ, mezõ, vízpart boldog tulajdonosa az itt
élõ ember. Mondhatjuk: minden megvan itt helyben, amire az embernek
és gyermekének szüksége van.
Nem kis feladat hárul ránk, pedagógusokra. A helyi értékek megbecsülésére és továbbadására kell nevelnünk tanulóinkat. Ennek szellemében alakítjuk és építjük fel iskolánk egész tanévet felölelõ programjait: tanulmányi kirándulás, elsõsök avatása, pályaorientációs nap, Ablaknyitogató… és
még lehetne sorolni.
– Mitõl érdekesek ezek a programok?
– Helyi értékeket hordoznak. Pár mondat elég, hogy érezzük, tényleg Medináról szólnak: Tanulmányi kirándulásunkon a Sió-parton voltunk, ott
vizsgáltuk meg a vízpart élõvilágát. Feladatot is kaptak a gyerekek, mely az
ott élõ állatok, növények felismerésére és a természet hangjainak megfigyelésére épült. A kirándulás után egészen máshogy tekintettek a környezetismeret tankönyvük ábráira: örömmel mutogatták a képeket, felismerték
a pár nappal korábban látott növényeket, állatokat. Nem „csak egy kép” volt
már számukra, hanem az „õ környezetük”!
Nagyon fontos esemény iskolánkban az Elsõsök avatása. Büszkén mondták
elsõseink a fogadalom szövegét és csillogott a szemük, mikor a meghívott
vendégek között meglátták az óvónéniket. Ettõl a naptól kezdve érezték,
hogy ez az iskola az „õ iskolájuk” is!
Bár iskolánkban csak alsó tagozat mûködik, a pályaválasztástól még meszsze vannak a gyerekek, fontos, hogy megismerjék a különbözõ mesterségekhez tartozó legjellemzõbb tevékenységeket. Pályaorientációs napunkon
minden tanévben helyi szakembereket hívunk meg (rendõr, szakács, aszszisztens), akik játékosan mutatják be az adott szakterület szépségeit.
Ugyancsak helyi írókat, költõket, zenészeket hívtunk meg az Ablaknyitogató programunkra, melyen pályájukról, munkásságukról, sikereikrõl meséltek a vendégek.
A mostanában oly divatos elnevezések (Iskolanyitogató, Suliváró, Iskolakóstoló, stb.) mögött ugyanaz a törekvés fedezhetõ fel: érdekessé tenni az intézményt a leendõ elsõsök számára.
– Mitõl érdekes egy iskola?
– Ha nemcsak az ismereteket tanítjuk meg a gyerekeknek, hanem megtanítjuk tanulni, gondolkodni, „látni” õket, olyan eszközöket adunk számukra, mellyel kifejezhetik gondolataikat, érzéseiket. Ez az eszköz iskolánkban
a „mûvészeti nevelés”, mely a furulya szakkör és az alkotótábor keretében
valósul meg. Mindez nem öncélú, hiszen a mûvészet jó hatással van a tanulási képességek fejlõdésére. Célunk, hogy a „kis zenészek és mûvészek” száma növekedjék iskolánkban.

„Látni” tanulunk: Csendélet rajzolása iskolánkban 2020. Medina
Ózdi Zsuzsanna koordinátor

Lang Katalin alpolgármester véleménye
a medinai iskoláról
(részlet a 2020. január 30-i Képviselõ-testületi ülés jegyzõkönyvébõl)
„Meggyõzõdésem, ha már alsó tagozatban sem ide jár a gyerek, nem lesz
Medinához kötõdése. Nem itt alakulnak ki az életre szóló barátságai. A
szabadidejének nagy részét sem itt tölti, s felnõttként már nem itt képzeli el az életét. Mind a 8 osztályt itt jártam és ezért is lettem ilyen lokálpatrióta. Nagy elõnye a medinai kisiskolának az emberek közelsége, a falubeli felnõttek figyelnek a gyermekekre. S elõnye még a kis közösség. A
tanító néni sokkal jobban, közelebbrõl ismeri a családokat. Ismeri a gyermekek hátterét, helyzetét, így tudja mit várhat el a gyermektõl, s a szülõktõl egyaránt. Közvetlenebb a kapcsolat, bensõségesebb, szeretetteljesebb a tanulókkal. Azt hiszem, már ezért megéri ide íratni a gyermekeket a mi iskolánkba.”

2020. január-február

Óvodánk jelene

A medinai óvoda és mini bölcsõde jelenleg a Szekszárdi 2. sz. óvoda tagintézményeként mûködik. Gyermekek létszáma az óvodában 29, a bölcsõdében 8 fõ. Egy kisgyermek Medina-szõlõhegyrõl, a többi Medináról jár intézményünkbe. 2018. szeptember közepétõl már a teljesen felújított óvodába
fogadhattuk a gyerekeket. Az új épületben tornaszoba, étkezõ, fejlesztõ szoba is kialakításra került. Külön helységben minden igényt kielégítõ színvonalon mûködik a mini bölcsõde. Az óvoda udvara tágas, változatos mozgási
lehetõséget biztosít a gyermekek számára. Szakmai ellátottsága az intézménynek nagyon jó, hetente logopédus kolléga is foglalkozik a gyerekekkel.
Programjaink nagy része a hagyományápolásra épül. (Márton nap, Lucázás,
Karácsony, Farsang, Kiszebáb égetés, Húsvét) Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink ismerkedjenek meg õseink szokásaival, életmódjával. Ehhez segítséget nyújt a könyvtárban található helytörténeti kiállítás is. A könyvtár lehetõséget kínál arra, hogy gyermekeinket megszerettessük a könyvekkel az
olvasással. Élõzenés népi gyermekjáték, néptánc foglalkozás heti rendszerességgel van óvodánkban. Évszakonként jeles naphoz kapcsolódóan foglalkozásokon veszünk részt a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. Az óvodai
Bozsik programban való részvételünk által óvodánk mozgásfejlesztõ eszközökhöz jutott. Kirándulunk a faluban, a falu környéki erdõs részeken, a Sióhoz. Minden évben részt vehetünk egy szüreten, ahol a gyerekek segíthetnek az ott adódó munkafolyamatokban. Kis óvoda vagyunk és ez nagyon jó!
Kis közösség, nagy összetartás. Segítõkész, támogató szülõk, valamint a
nyugdíjas klub tagjai, akik minden rendezvényünk aktív részesei!
Kirchner Erzsébet

Szelektív Hulladékszállítási naptár 2020.

