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Medinai HírmondóMedinai Hírmondó
�A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!�
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� Megújulás
� Információk
� Helyi értéktár
� Gondolatok 

a Népzenérõl!
� Húsvét

A mindig megújuló természet megmutatja, nekünk is meg kell újulni.Változni kell, hogy egy-
re jobbak, tökéletesebbek legyünk, tudjunk felülkerekedni az önzõ vágyainkon. Képesek
legyünk segíteni másokon, ha kell, tudjunk szeretni, örülni és embernek maradni minden
körülmények között. Ne a szavak, a tettek fémjelezzék, kik is vagyunk valójában. Egyszer
talán azok válnak követendõ példává, akik csak egyszerûen élnek minden botrány, hival-
kodás nélkül. Õk az igazi õszinte emberek álarcok nélkül. Az elõdeink hittek a közösség-
ben, éltek annak összetartó erejével.Ne hagyjuk, hogy
végleg eltûnjenek ezek a több évtizedes szokások,
hagyományok. Az elkövetkezõ ünnepek szóljanak
a családi összetartozásról, családi összetartásról,
rokonlátogatásról, barátokról. A lelkünket,
környezetünket készítsük fel a tevékeny, al-
kotó, dolgos  szép napok szépségére értel-
mére.

Vén Attila
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Közérdekű
információk
Medina Község 

Önkormányzatának 
ügyfélfogadási ideje 

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 rendelõ 
Rendelés:

hétfõ:1300-1500

kedd: 800-1000

szerda: 1500 - 1700

csütörtök: 800-1000

péntek: 900-1100

Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba 

Ápolónõ:
Vassné Görög Erika

Tel.: 74/434-078

Védõnõi szolgálat 
Rendelés:

hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:

Pálfiné Andics Edit 
Tel: 74/434-010 

Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat

Horváth Gergely 
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:

csütörtök: 1300 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Sereg Erzsébet 

Tel.: 74/ 674 - 124

Falugazdász 
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Csütörtök: 1300-1600

Iskola 
Tagintézmény-vezetõ:

Götz Csabáné 
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100

Körzeti megbízott
Konrád János 

Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107

Tanyagondnok
Szászi József 

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

Értesítem kedves betegei-
met, hogy 2014. május 1-tõl

Szekszárdon 
is megkezdem háziorvosi

rendelésemet a Mikes utca
24. szám alatt.
Rendelési idõ:

hétfõ, szerda: 8:00-11:00.
kedd, csütörtök, péntek:

12:00-15:00.
dr. Endrõdi Csaba

háziorvos

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Kasza Endre falugaz-
dász ügyfélfogadása 2014.
április 14-tõl május 15-ig a

medinai hivatalban szünetel.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját �Kicsiket és nagyokat�2014.
április 19-én, szombaton 8 órakor kez-
dõdõ Húsvétunkra.
Helyszín: Medina, Kultúrház.
Programok: 8-tól 9 óráig hagyomány-
õrzõ játékok.
Húsvéti játszóház: 9 órától ügyességi
játékok, csocsó, darts, készségfejlesz-
tõ labdák, játékok, csúszdák, járgá-
nyok, játszószõnyeg a legkisebbek-
nek.

Húsvéti kreatív gyermekvilág: 9-tõl
11 óráig kézmûves foglakozások

� tojásfestés (hozott tojásból)
� tojástartó készítés
� húsvéti üdvözlõkártya készítés
� hagyományõrzõ foglakozás

Húsvéti gyermekkoncert: 1130 he-
lyi zenészek húsvéti gyermekkon-
certje
Húsvéti tombolasorsolás:12 órakor.
Minden kisgyerek ajándékot kap.

Pálfiné Ament Ágnes, elnök

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerûsítést hajtunk
végre hálózatunkon. A tervszerû be-
avatkozások biztonságos elvégzése
érdekében elengedhetetlen a vezeték
idõszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésé-
nek érdekében

2014. április 24-én 8 órától 
várhatóan 16 óráig 

Medina, Zrínyi u. területén
áramszünet lesz.

A balesetek megelõzése érdekében
felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
áramfejlesztõt használ, akkor áram-
szolgáltatói engedély nélkül az aggre-
gátort a belsõ hálózatra kötni � még a
közcélú hálózatról leválasztott módon
is � szigorúan tilos! 
A szolgáltatás átmeneti szünetelteté-
se miatt kérjük megértését! A terve-
zett üzemszünetekrõl internetes olda-
lunkon tájékozódhat:

www.eon-hungaria.com

Társadalmi munka
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Medina Község Önkormányzata
2014. május 24-én (szombat) társadalmi munkát szervez! 
A tervezett munkák a következõk:

� Óvodaköz felújítása
� Tejcsarnok mögötti terület parkosítása
� Szemétszedés
� A Kossuth L utca 58. szám alatti ingatlan udvarának és kerí-

tésének helyreállítása
Kortól és nemtõl függetlenül mindenki segítségére számítunk!
A munka szervezése miatt kérjük elõzetes jelentkezésüket az Önkor-
mányzatnál (74/434-010). Segítségüket elõre is köszönjük!

Medinai Vöröskereszt Szervezet

Medinai �Húsvétolás�

Tisztelt Fogyasztók! 

Napokon belül az új
víztisztító rendszeren
keresztül kapjuk az
ivóvizet. Már több-
ször jeleztük, hogy ez
a technológia telje-
sen vegyszermentes tisztítás. De ez
még nem elég! Az egész rendszert,
tárolókat ki kell fertõtleníteni, át kell
mosni, amihez idõ kell.Ezúton is kér-
ném a türelmüket, megértésüket, hi-
szen Önökért értünk tesszük! 

Tisztelettel: Vén Attila

A víziközmû-hálózaton észlelt
hibák bejelentésének módja:
A lakosság által az ivóvíz háló-
zaton észlelt hibákat (számlá-
zás, mûszaki hiba, vízmérõ óra
leolvasás, szennyvízbekötés
stb) az alábbi telefonszámon
jelenthetik be: 30/333-22-66.

Ügyfélfogadás a szedresi kirendeltsé-
gen (Szedres, Polgármesteri Hivatal)
Kedd:1300-1600,Csütörtök:1500-1800

Kérjük számlázással kapcsolatos
bejelentéseikkor ügyfélazonosító
számukat minden esetben készít-
sék elõ.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Medinaiak!

A bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény népzenei
tanítványai Siklósi Krisztián vezeté-
sével gyermekkoncertet adnak 2014.
május 2-án (péntek) 10 órától. Hely-
szín: Medina, Rákóczi F. utca 35.

A nap zárásaként 21 órától a medinai
Mûvelõdési Házban élõzenés táncház.
Mindkét rendezvényre minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk Medina község lakosságát, hogy a Kölesdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal alkalmazásában Baky László hatósági elõadó a
település közterületein ellenõrzi a tisztaságot, a közterületen tárolt
anyagokat, a település képét befolyásoló tevékenységeket, a telepü-
lés biztonságos mûködésének feltételeit.

2014. április-május hónapban fokozottabban ellenõrzi az eboltással
és a chipezéssel kapcsolatos szabálytalanságokat, a mozgóbolti áru-
sítások szabályszerûségét, a közterületen tárolt engedély nélküli épí-
tõanyagok és tûzifa tárolását valamint a parlagfû elleni védekezést.

A szabálytalanság közigazgatási bírsággal sújtható.
Kérjük, segítsék munkáját!
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Tolna Megyei értéktár Bizottság 201.február 27-én megtartott ülésén az aláb-
bi határozatot hozta:
1/2014.(II.27.) számú határozat
Döntés a Tolna Megyei Értéktér Bizottságba történõ felvételrõl (1.),va-
lamint a Magyar Értéktárba történõ felterjesztésekrõl (2.)

1. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság a magyar nemzeti értékekrõl és a
hungarikumokról szóló 2012.évi XXX.törvény alapján úgy határozott, hogy az
alábbi helyi értékeket felveszi a Tolna Megyei Értéktárba:

a.) Agrár-és élelmiszergazdaság:
� Harci Brill Pálinkaház
� Sióagárd - Leányvári Pincefalu
� A bogyiszlói paprikatermesztés hagyományai

b.) Épített környezet:
� Kölesdi Kismegyeháza és épületei
� Kölesdi református templom és parókia
� Medinai Szerb templom
� Medinai Apponyi kiskastély és Kisboldogasszony kápolna
� Medinai Református templom
� Harc római katolikus temploma
� Szerb ortodox templom,kútház kolostor Grábóc

c.) Ipari és mûszaki megoldások
� Kölesdi Sörét torony

d.) Kulturális örökség
� Szabadi Mihály által jegyzett, Sióagárdról szóló, Sióagárdhoz kötõdõ kötetei
� Sióagárd Népmûvészete
� Medinai Kõszegi testvérek népi hangszerei
� Szerb szokások és hagyományok Medinán
� Kölesdi Képtár és Látásmozgalom
� Bogyiszlói népviselet

e.) Természeti környezet
� Gyulai dám
� Bogyiszlói orchideás erdõ

2. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság a magyar nemzeti értékekrõl és a
hungarikumokról szóló 2012.évi XXX.törvény alapján úgy határozott, hogy az
alábbi helyi értékeket felterjeszti a magyar Értéktárba:

� Sióagárdi Népmûvészete
� Gyulaji Dám
� A bogyiszlói paprikatermesztés hagyományai
� Szerb ortodox templom, kútház,kolostor Grábóc

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Say István, a bizottság elnöke

Dr. Say István s. k.
elnök

TOLNA MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

Amire medinaiként büszkék lehetünk
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A Jövõ!!!
Hinnem kell a Jövõben! Hinnetek kell 
nektek is Emberek!
Mert Hit nélkül nincs élet!
Hinni kell, hogy megvalósítjuk 
a nagy terveket!
Hinni, és szebb lesz az élet!

Válságban a gazdaság, a természet 
és Szent hazánk!
Nagyon sûrûn emlegetjük a véget!
Szomorúan és reménytelenül kísértjük 
a halált!
De mindennél erõsebb az élet!

Gyermekeink és unokáink orcájáról 
a jövõ, 
rámosolyog megfásult, kedvetlen 
arcunkra.
Higgyük, így érzi minden szembejövõ,
emlékezzünk csak fiatalkori harcunkra!

Változások elõtt a világ, bomlik minden 
szanaszét,
itt most milliók tolják az ördög 
szekerét!
Isten e romlott világtól távol, 
lehet bárhol
mégis, ha hívjátok, vállatokra teszi
szent kezét!!!

Kuner János

�Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is
vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne
úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos réteken!�

Kodály Zoltán

Gondolatok 
a Népzenérõl!

Ha csak azt mondom, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Zenetudományi Intézetében kö-
rülbelül 250.000 (!) felgyûjtött, lejegyzett magyar
népdalt tárolnak, míg Németországban össze-
sen csak 6.000-et, akkor a számok már magu-
kért beszélnek. Ezer éves, gyönyörû értékeket
hordozó hagyományok ezek, melyeket a népze-
ne és az ahhoz tartozó hagyományok, viseletek
tükröznek vissza.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a
magyar népdalt akarta �megnemesíteni�, ekkor
írta a következõket: �Nem nyilván van-e, hogy a
való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében
lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tûznél
gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül
sugárzik.� Milyen igaza van! Ne felejtsük el,
hogy az idegen nemzet fiai hívták fel a figyelmet
arra, hogy csak úgy lehet egy nemzetet össze-
fogni, ha van közös kultúrájuk.

Az 1800-as években a Grimm fivérek mese-
gyûjtõ munkáit siker koronázta: 1812-ben megje-
lent Berlinben elsõ mesekönyvük, a több mint
kétszáz történetet tartalmazó �Gyermek- és házi
regék� (Kinder- und Hausmärchen). Népmese-
gyûjteményük, mely a legszebb és legismertebb
történeteket köti egy csokorba, ösztönzõleg ha-
tott Andersen és Benedek Elek népmese-feldol-

gozásaira is.Van köztük pedagógiai ihletésû me-
se, mely az öregekkel való tisztességes bánás-
módra oktat, van olyan is, mely az állatok nyelvét
próbálja átfordítani emberi nyelvre. Más mesék
népi bölcsességek kimondására vállalkoznak,
vagy környezetrajzukhoz a korabeli paraszti világ
anyagi és tárgyi kultúranyagából merítenek.

S nálunk a megvetett jobbágyok tudták a köte-
lességüket és õrizték, ápolták a mai napig is élõ
gyönyörû magyar hagyományunkat. Ezek a dal-
lamok a legmagasabb mûvészi tökéletesség
megtestesítõi. Valósággal példái annak, miként
lehet legkisebb formában, legszerényebb eszkö-
zökkel valamilyen zenei gondolatot legtökélete-
sebben kifejezni. Az 1900�as évek elejétõl Vikár
Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla kezdik el a Kár-
pát-medence teljes területére kiterjedõ népzenei
gyûjtésüket. S ez olyan óriási kincs, amely ösz-
szefogja, egységben tartja a magyarságot! Pár-
tok jöhettek, mehettek, adtak pénzt meg nem is,
valamelyik felkarolta, valamelyik el akarta tapos-
ni, de ez az egység megtörhetetlen és erõs! 

A népdal, népzene újra éli a fénykorát, ami-
ben nagyon nagy segítség, hogy egyre több fi-
atal fog hangszert a kezébe és viszi szerte a vi-
lágba tovább a magyarság kódját, üzenetét!

Vén Attila

Ezekben a napokban szinte mániákusan próbá-
lunk takarítani, rendet rakni. Mert itt a húsvét.
Megtisztult szívvel és lélekkel, és tiszta lakással,
rendezett környezettel igyekszünk
fogadni az ünnepet: Jézus Krisz-
tus, a Megváltó feltámadását...
Hisz úgy érezzük, hogy az ottho-
nunkban, a munkahelyünkön fel-
halmozódó rendetlenség olykor a
szívünkben uralkodó rendetlen-
séget is tükrözi. Mindkettõ rend-
betétele fontos.Miközben kitaka-
rítunk egy fiókot, szobát vagy
mellékhelyiséget, gondoljunk ar-
ra, hogyan akar Isten rendet teremteni bennünk.
És engedjünk ennek az akaratnak.Takarítás köz-
ben ne a rádiót, a magnót állítsuk teljes hangerõ-
re, hisz ebben a zajban nem tudunk odafigyelni
arra a halk, szelíd hangra, amely hív, vezet ben-
nünket. Munka közben is ízlelgessük a csendet
és figyeljünk, hátha most halljuk meg kételyeink-
re a feleletet.A nagyhéten pihentessük nyelvün-
ket, tartsunk pletyka-böjtöt. Nem könnyû, hisz
oly szívesen feketítjük be a másikat, hogy mi kü-

lönbnek tessünk. Ma ne figyeljünk oda a plety-
kára, és ne is adjunk tovább kétes eredetû és je-
lentésû híreket. Legyünk békességteremtõk. Fi-

gyeljünk oda a másikra, a gyer-
mekünkre, a házastársunkra, a
szomszédunkra, az elesettekre.
Bocsássunk meg az ellenünk
vétkezõknek is, hogy megtalál-
juk lelki békénket. Nagypénte-
ken csendesedjünk el. Hango-
lódjunk Jézus szenvedésére,
hogy jobban megértsük: Isten
egyszülött fiát adta érettünk,
hogy aki hiszen õbenne, örök

élete legyen.Köszönjük meg, hogy Jézus Krisz-
tus értünk is meghalt a keresztfán.Meghalt, hogy
a kárhozatból megváltson, hogy az örök halál he-
lyett örök életünk legyen.

Forrás: Húsvéti elõkészületek (Kárpátinfo)

Minden Kedves Olvasónknak
Békés, Boldog 

Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Láttam
Egyszer láttam a Halált.
Nem köpenyben, csuklyában,
Csak úgy egyszerûn magában.
A tekintetem rátalált.

Nem volt Õ ijesztõ,
Egyikõnk se félt,
Egyedül a reményt
Rémítette a régi ismerõs.

El is illant.
Hagytam, hogy szaladjon,
Már nem kell maradjon
Hisz Õ itt van.

Tudtam, hogy nem bántani,
Harapni, ölni jött.
A kór rágta test börtönébõl
Anyát kellett megváltani.

Várt és szelíden mosolygott
A kín sava közben marta szét a
mellem
Szemem követ szült, s a halál
nyugalma perzselt
Némán üvöltöttem: Vidd, ha nincs
más, neked adom!

Mit csinált? Felállt.
Kissé meghajolt,
Anyának kezet nyújtott,
Megfogta, s már ott se volt.

Csak az önsajnálat tapadós csápjai
Maradtak a kórteremben, s
A nyugalom az utolsó lehelletben.
Az segített e nyáktól
Tisztára mosni lelkemet.
Így váltott meg a Halál
Anyát és engemet.

Siklósi Krisztián

Húsvéti elõkészületek


