
„„AA jjöövvõõnnkk eellkkeezzddõõddöötttt!! EEggyyüütttt tteerrvveezzüünnkk ééss ccsseelleekksszzüünnkk!!””

Medina Község Önkormányzata • Medina, Kossuth u. 59. • Tel./fax: 74/434-010. E-mail: rendezveny@medinafalu.hu • www.medinafalu.hu  
Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Tolna megyei irodája • Összeállította: Medina Község Önkormányzata

Tisztelt lakótársaim!
Még le sem zártuk a múltat, máris megindultak számunkra az új pályázati lehetõségek.

2015-ben az új, hétéves uniós költségvetési ciklus elsõ nagy keretû pályázatai jelennek majd meg, fokozatosan az év során.
Az új támogatások 60 százalékát közvetlenül a vállalkozások pályázhatják meg, 40 százalék jut infrastruktúra-fejlesztésre.

A negatív gazdasági környezet ellenére számtalan kitûnõ, vissza nem térítendõ támogatási lehetõség várható tehát a vállal-
kozások, önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek részére. 2015-tõl az Új Széchenyi Terv és a Darányi Ignác Terv (me-
zõgazdaság, vidékfejlesztés) folytatásának keretében 7080 milliárd forint értékben fog támogatás érkezni a magyar gazda-
ságba. A kormány célja továbbra is, hogy az elérhetõ uniós és hazai források 95-100 százalékát kihelyezzék.

Ahogy az elmúlt ciklusban, úgy most is az elsõ év a lehetõségek kutatásáról, a pályázatok elõkészítésérõl szól, aminek az el-
sõ eredményeit már láthatjuk is.Új tanyagondnoki autóval gazdagodott a falunk, az utcai világítótesteket folyamatosan moder-
nebb lámpákra cseréljük le.Szerzõdést kötöttünk a Megyei Önkormányzattal, amely a TOP (Terület- és Településfejlesztõ Ope-
ratív Program) pályázatokat kezeli az önkormányzat épületeinek a teljes felújítására (óvoda, iskola, könyvtár épülete). Több
pályázati lehetõségeket nyitottak meg. Köztük a régóta várt VP (Vidékfejlesztési Program) járdafelújításra is. Ismét szeretném
felhívni a figyelmüket, hogy a pályázati keretösszeg öt évre szól.Több szakemberbõl álló munkacsoport folyamatosan figyeli
a megjelent lehetõségeket, ezzel is segítik a munkánkat, hogy fejlõdjön, szépüljön a falunk!

Vén Attila
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Az én falum Medina

Halottainkra emlékezünk
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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 - 1700

csütörtök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1100

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:

csütörtök: 1300 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet 

Tel.: 74/ 674 - 124

Falugazdász 
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Iskola 
Tagintézmény-vezetõ:

Götz Csabáné 
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100

Körzeti mmegbízott
Konrád János 

Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107

Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 06-20/252-15-60
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Közérdekû
információk ÁLDOZATSEGÍTÉS

a Szekszárdi Rendõrkapitányságon
Amennyiben Ön bûncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés sértettjévé vált,
kérésére az áldozatsegítõ támogatások igénybevételéhez az eljáró hatóság igazolást
állít ki!
Igénybe vehetõ többek között:

❖ egyéni tanácsadás, tájékoztatás

❖ iratpótlás elõsegítése

❖ azonnali pénzügyi segély

(bûncselekménytõl számított 5

napon belül)

❖ állami kárenyhítés

❖ kerékpárok speciális rendõrségi

kóddal és matricával való ellátása

(csoportos formában ajánlott a

szolgáltatás igénybevétele)

❖ Áldozatvédelmi tanácsadás,

tájékoztatás, elõadás (csoportos

formában ajánlott a szolgáltatás igénybevétele) 

Az igénylés, érdeklõdés módja:
Személyesen: Szekszárdi Rendõrkapitányság; 7100 Szekszárd, Várköz
4.
Telefon: 74/ 501-100  /3675
E-mail: hernerneek@tolna.police.hu 

lakatosl@tolna.police.hu

Értesítjük a tisztelt Medinai Lakosokat, 
hogy Medina Község Önkormányzat 

megbízásából

Dr. TTakács ZZita üügyvéd
minden hónap utolsó csütörtökén 

16-17 óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart 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.

§§
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Arra már senki nem emlékszik, hogy hányszor alakították, szerel-
ték, modernizálták a falu villamos hálózatát, de mindannyiszor a ke-
vesebb villanyáram felhasználására törekvés követelte ezt ki. Ki-
lencvenöt évvel elõbb, 1920. február 20-án szakemberek végezték
a felméréseket és a számításokat a község villamosításával kap-
csolatban. Akkor még a belterületen 345 ház állott, 1606 bennük la-
kóval. Az utcai vezeték hossza 2400 méter lenne és 12 kültéri lám-
pa világítana.

A nagyszívû elképzelés terv maradt majd harminc évig. Az állami
elképzelés onnan eredeztethetõ, hogy a jó földekkel és erõs gazda-
ságokkal rendelkezõ medinai parasztok majd kapnak a felkínált al-
kalmon, de sajnos nem így volt. A megszokottság és az elmaradott-
ság mocsarából nem tudtak felkapaszkodni, pedig csak 200 lámpa-
helyet kellett volna elõjegyeztetni, hogy az gazdaságilag hasznos
legyen, de nem jött össze!

A jócskán megérdemelt büntetést meg is kapta a falu, a környé-
ken már mindenütt villannyal világítottak, Medinán még a petróleum
büdösítõ lámpa volt a sikk!

Egészen 1949. november tizenkilencedikéig, mert azon a napon
jelent meg újra az elektromosság jótéteményû fénye.

Új faluvezetés, új észjárás, a segítségre kapva kaptak. Társadal-
mi munkával, (amit akkoriban robotnak neveztek) oldották meg a fa-
lu lakói a kültéri munkákat, utcánként, 50 méterenként kiásták a
majdani oszlopokat tartó gödrök helyeit, eközben az erdõvel rendel-
kezõ gazdák 1-2-3, sõt volt aki több egyenes, meghatározott hosz-
szúságú és vastagságú, kérgétõl nagyjából megtisztított akácfatör-
zset vittek a tett színhelyére, a felajánlások alapján. Az erdõ- és fo-
gatnélküliek a földmunkában, a rakodásban, a szállításban kaptak
feladatot. Mindegyik oszlopon azonnal elhelyezték a vezetékeket
tartó porcelánokat, s nagy erõfeszítéssel, kézzel, csáklyákkal felál-
lították valamennyit. Igaz, az egyik „oszlop” egy kicsit gurba volt, a
másik meg egy kicsit girbe, de mérnöki beállítással így is szépet
mutatott, mert elütött az évszázados utcaképtõl. Ahogy egy-egy

szakaszon elkészültek, húzták a vezetéket, s harmad vagy negyed
oszloponként, az útkeresztezõdésekben mindenütt, felkerültek a
bádogtányéros, hatvan wattos égõk. Ahogy ment, haladt, eredmé-
nyes lett a munka, egyre inkább elhalkult a falut felperzselõk hang-
ja, az oktalan féltékenység.

Hívás nélkül ekkor már lecsaptak a falura a belsõ szerelõk. Elõ-
fordult, hogy négy-öt csoport is ténykedett, mert oldódott a félelem,
ennél a háznál is szereltek, a másiknál is, „ ha, azoknak lesz villa-
nyuk, akkor már mi sem maradjunk ki”. Helyükre kerültek a kapcso-
lók, a sokszor még egymagában libegõ villanyégõ, a konnektorok,
sok helyen az istállóban is villany váltotta fel az ötös, vagy hármas
lámpát. Lassan kialakult a verseny: „ha ûneki lehet…. ûk se elõrébb-
re valók” – így ment ez nap nap után. S elkövetkezett a boldogság
és az öröm pillanata, éppen egy fiatal pár házasodott, lakodalmat
tartottak, 1949. november 19-én, s megjött a mennyei fény.

Az utcai lámák hatvanas izzóinak fény nem kápráztatott el senkit,
de irányt mutatott a téli estéken csar-
nokba sietõ embereknek, meg haza-
felé már ráérõsen a fénykéve alatt
megbeszélhessék a mindennapok
gondjait.

Idõvel megkezdõdött az áram
okozta forradalom: minden szobába
került égõ, csillárok sora, még az ud-
varra is, hogy ne kelljen sötétben bo-
torkálni, „almúni, etetni”. Aztán meg-
jelent a 380 forintos néprádió, a jó
ebédhez szól a nótával, a vasárnapi
Csimm-Bumm cirkusszal, a szívkül-
divel, a kukoricadaráló, a vasaló, a
mosógép, meg a többi, a mindenna-
pi életet megkönnyítõ szerkentyû!

Ma tudnánk villanyáram nélkül él-
ni? Nem hiszem, csak az a fontos,
hogy minél olcsóbb legyen – éppen
ezért cserélték le a kevesebb energi-
át fogyasztó, de mégis ragyogóan
több fényt árasztó utcai lámpákra a
régieket.

Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

AA vviillllaannyyrróóllAA vviillllaannyyrróóll
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Kedves Õseim!

Tûzet rakott öreganyám a családi tûzhelyben, 
az egész család melegedett mellette, 
mind pásztorok, földmûvesek voltak, 
kevés pénzbõl éltek, kapával, kaszával hadakoztak.

Finom borral mulatoztak, forrás vízbõl jókat ittak, 
Istenhez imádkoztak! A templomban híven adakoztak!
Dús erdõt neveltek az isten adta földben, 
birka nyájat tereltek gazdag legelõben, 
felkeltek a nappal és látták lemenõben, 
dolgoztak napfényben és áztató esõben!

Csodálatos szikra villogott szemünkben, 
mégis sokszor sírtak, bánatban, örömben!
Ott nyugszanak békében a csendes temetõben!
De ott maradt a tûz az unokák szívében,
és ott villog a szikra csillogó szemükben!

Kuner János

Így van Ez!!

Hatalmas tûzrõl hevül a lelked, 
biztos lábbal állsz a földön?
Fényes kard csillog kezedben, 
s mámoros hévvel bort iszol egy kupából!
Könny hull a szemedbõl, hazádra gondolsz, 
tûzpiros rózsák nõnek, könnyeid nyomán!

Kuner János

Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe.
Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, akikrõl a naptár név
szerint nem emlékezik meg. A 9. század óta kötelezõ ünnep. A katolikus
egyház tanítása szerint ezen a napon az élõ és az elhalt hívek titokzatos
közösséget alkotnak. Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak
hetének nevezik. E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok
megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása.

Amikor gyertyát gyújtunk, emlékezzünk a medinai hõsi halottainkra is és
azokra, akik túlélték a háborút, a forradalmat, akik a hadifogságot is
végigszenvedték; akik kényszermunkára hurcoltattak, akik az akkori politika
üldözöttjei voltak, akik a Trianoni úgynevezett „béke” által elszakíttattak az
anyaországtól; de elnyomás, üldözés, nyomor ellenére is megmaradtak
magyarnak, és megtartották gyermekeiket is magyarnak; az apák és anyák,
akik a háború alatt és után sokszor maguktól vonták meg az utolsó falatot,
hogy gyermekeiknek legyen mit enni, akik a kommunizmus évtizedei alatt
vállalták a veszélyt, a rossz káderlapot, a kevesebb keresetet, alacsonyabb
beosztást, csakhogy becsületes, emberséges magyarrá neveljék
gyermekeiket – õk is mind-mind a szó legszorosabb értelmében hõsök voltak,
nem azért, mert meghaltak, hanem, mert éltek a hazáért és életükkel adtak
példát nekünk, utódoknak.

Amikor gyertyát gyújtunk az õ emlékükre, gondoljunk a saját rokonainkra,
õseinkre is! Õk jelentik számunkra azt a gyökeret, amely összeköt minket
elõdeink távoli múltba veszõ sorával. Õk azok, akik otthont adtak nekünk,
amikor apáinknak adtak otthont. Nemzedékek hosszú során át életük
példájával õk tanítottak meg minket szinte mindenre. Tõlük kaptuk
adottságainkat, tõlük örököltük mindennapi beszédünket, szavainkat.
Egyszóval, tõlük kaptuk az életünket. Az õ emberségük példája igazít el a
mindennapokban.

HHaalloottttaaiinnkkrraa eemmlléékkeezzüünnkk

Ha kíváncsiak vagyunk, mi minden történt
az elmúlt években egy adott napon, az
internet szinte végeérhetetlen információtár-
ral rendelkezik.Napjainkban mondhatni min-
den fontos és kevésbé fontos hír és adat el-
nyerhetõ az internetrõl. Ám én hiába keres-
tem rá 1790. 10. 24-ére, nem találtam meg,
amit vártam. Az interneten sehol sem jegy-
zik, hogy ezen a napon szentelték fel a me-
dinai református kõtemplomot, mely azóta,
225 éve áll a medinai dombon, szolgálva em-
bereket, szenvedve korokat. Azt megtalál-
tam, hogy 1790.10.24-én megszületett Tele-
ki József erdélyi történetíró, jogász, késõbbi
kormányzó.Ez egy olyan hír, amivel nem so-
kat tudtam kezdeni.Saját lakhelyemhez fûzõ-
dõ évforduló azonban megérintett és elgon-
dolkodtatott.Mi történik ekkor Medinán? Em-
lékezés.

Emlékezés õseinkre, akik pénzt, fáradtsá-
got nem kímélve felépítették a kõtemplo-
mot, majd megõrizték nekünk azt, most már
mondhatjuk évszázadokon át. Emlékezés a
medinai hõsi halottakra, kik vérüket, életüket
adták hazáért, családért, egy jobb jövõbe

vetett hitért 1848-49-ben, az elsõ és a má-
sodik világháborúban. Idén október 25-én is
szólt értük a lélekharang, nevük elhangzott
az ünnepi istentisztelet során, és el fog han-
gozni, míg a templom áll, és akár egy lélek
is hallgatja az igét. Október 25-én ünnepi is-
tentiszteletet tartottunk a már tekintélyt pa-
rancsoló 225 éves templomunknak, õseink-
nek, és magunknak.

A ma emberének is szüksége van ünnepi
alkalmakra, mikor megáll kicsit, eldereng a
tegnapon, a mán, és a holnapon. Október
25-e, vasárnap ilyen nap volt, mely erre al-
kalmat adott. Valljuk be, XXI. századi ünne-
peink nem engednek ennek teret. Az egy-
házi ünnepek (karácsony, húsvét...) hango-
sak a szokásoktól, marketingtõl, mindenkin
társadalmi nyomás van, hogy "tökéletesen"
ünnepeljen. A jeles napok elteltével az em-
ber fáradtabb, kiégettebb, mint elõtte. A
nemzeti ünnepek pedig sajnos politikától
terhesek. Kiélezõdnek az ellentétek, sajnos
ezek az alkalmak is inkább lélekölõek, mint
felemelõek.

Október 24. nem piros betûs a naptárban,

nem kapcsolódik hozzá szokás, jelkép, sem
marketing. Ez a mi napunk, medinaiaké, ha
reformátusok vagyunk, ha más felekezethez
tartozunk. Az ünnep napját sem jegyzi más,
mint az emberemlékezet, évrõl évre.A Petõ-
fi utca tetején álló templom mindannyiunk
épített öröksége, harangja szól minden nap
szegénynek, gazdagnak, fiatalnak, öreg-
nek. Falai bár mesélni nem tudnak, üzenetet
hordoznak, melyet meghall az arra érzé-
keny lélek.

Minden év október 24-ét követõ vasárnap
alkalmat is teremt az ünneplésre. A temp-
lom ajtaja nyílik, várja látogatóit. Ez évben a
paksi gyülekezet zenekarát láthattuk vendé-
gül, akik hangszeres kísérettel elõadott da-
lokkal tették emlékezetessé az alkalmat. Az
általuk énekelt dalok szövegét, kottáját ki-
osztották a hallgatóság között, ezzel lehetõ-
séget adva a közös éneklésre. Utánuk a
medinai Miss-sió kórus énekelt. Bizton állít-
hatom, hogy ha templomunknak kõ szíve is
van, ez alkalmon átmelegedett kicsit.

Sáfrányné Szabó Tünde

Üzenetet hordoznak templomunk falai


