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Az én falum Medina

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Anyák napján megszoktuk már, hogy köszönetet mondunk az Édes-
anyáknak. De vajon gondolunk-e arra, hogy az a néhány szál virág,
amelyet átadtunk, mi mindent fejez még ki a tiszteleten túl? Mit jelent
pontosan az a gondolat, hogy „virágot a virágnak”?„A növény két vi-
lágban él és kettõt köt össze: a föld alattit (…), ahol az anyag van és
a föld felettit (…), ahol a szellem van.” – írja Hamvas Béla, majd így
folytatja: „Ezért a növényi lét nyílt, olyan, mint a híd vagy a kapu, nyit-
va kifelé és befelé, felfelé és lefelé. Nyíltabb, mint az emberé, aki a
földtõl már elvált és a föld alatti sötétség felé tehetetlen. A virág pe-
dig a növény szellemi szerve, lélekszimbólum.”
Titkon minden férfi tudja, érzi, hogy a nõk, az édesanyák olyanok, mint
a virág. De nem csupán azért, mert a virág szimbolizálja szerelmü-
ket, szépségüket, tisztaságukat, hûségüket és nemes egyszerûsé-
güket, hanem azért is, mert Õáltaluk és Õvelük telítõdik lélekkel a vi-
lág. Az édesanyák nemcsak láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák
vállukon mindannyiunk lelki terheit, de megteremtik azt a melegsé-
get, otthont, elfogadást és befogadást, ami nélkül rideggé, igazi ott-
hon nélkülivé, mi pedig ebben a világban hajléktalanná válnánk. De
még ennél is többet tesznek: beleoltják az anyaság, a tapintat és az
alázat nõi, meleg színeit, páratlan odaadó lelkületét a világunkba.És:
anyaságukkal tevékeny részesei a teremtésnek. Képesek arra, ami-
re egyetlen férfi sem: életet adni, megteremteni az anyagi és szelle-

mi lét egységét.Az õ létük is olyan, mint a virágé:híd vagy kapu.Ben-
nük és általuk valóban összeér a föld és az ég. Ezért, kedves édes-
anyák és nagymamák, az anyák napja nem szabad, hogy csupán egy
önfeledt ünnepnap legyen az évben, amelyen egy szál virág és pár
szép gondolat után könnyû léptekkel túltesszük magunkat.Az anyák
napja egész évben kötelességet ró ránk, feladatot ad.Az önkormány-
zatnak például azt, hogy olyan települést, olyan falu építsünk, ahol jó
gyermeknek lenni, jó gyermeket vállalni, és jó anyának lenni. Meg-
gyõzõdésem, hogy az a település, az a falu lehet ilyen, ahol bizton-
ságban tudhatjuk a gyermekeinket: ahol a közbiztonság nyugalmat
teremt, ahol az óvoda a szeretõ környezetet, az iskola az elvárt tu-
dás, értékek átadását jelentik. Ne feledjük, hogy az anyaság, a gyer-
meknevelés tiszteletét, rangját közösen teremthetjük meg akkor, ha
a hétköznapokban is megjelenik értékként és követendõ példaként.
Ám az édesanyáknak és fõleg a nagymamáknak is akad feladat: be-
szélgessenek a fiatalokkal, beszélgessenek többet a családról, az
anyaságról gyermekeikkel, unokáikkal!

Az ünnep azért van, hogy arra is fény essen, aki egész évben vilá-
gít.

Boldog Anyák napját kívánok!
Vén Attila

Polgármester



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

Az elszállítás idõpontjai 2016 évben Medina, Szedres, Sióagárd, Harc településekrõl

Kérjük, hogy szelektív hulladékgyûjtõ edényét a megfelelõ szállítási napokon reggel 6 óráig szí-
veskedjen kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne zavarja! A szelektív hulla-

dékgyûjtõ gépjármû elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

KKöösszzöönnjjüükk,, hhooggyy ooddaaffiiggyyeell kköörrnnyyeezzeettee vvééddeellmméérree!!

MÛANYAG PALACK:
ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS,

BOROS

MÛANYAG FLAKONOK:
TUSFÜRDÕS, MOSÓ-

SZERES, ÖBLÍTÕS

MÛANYAG FLAKONOK:
TEJFÖLÖS, 

JOGHURTOS, VAJAS

MÛANYAG SZATYOR:
EGYSZERHASZNÁLATOS,
VOLT HIPERMARKETES

ITALOS KARTONDOBOZOK:
TEJES, GYÜMÖLCSLÉS

LAPÍTVA, KIÖBLÍTVE

HÁZTARTÁSI FÉM:
KONZERVDOBOZOK,
KISEBB FÉMTÁRGYAK

ALUMÍMIUM
ÜDÍTÕITALOS ÉS 

SÖRÖS DOBOZOK

ÁGNYESEDÉK FALEVELEK ITALOS ÜVEGEK,
BEFÕTTES ÜVEGEK

ÚJSÁG, FOLYÓIRAT FÜZET, KÖNYV HULLÁMPAPÍR, CSOMAGOLÓ-
PAPÍR, KARTONDOBOZ LAPÍTVA

KISEBB KARTONDOBOZOK
LAPÍTVA, (CSOKOLÁDÉS,

TOJÁSTARTÓ, STB.)
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Értesítjük a tisztelt
Medinai  Lakosokat,
hogy Medina Község

Önkormányzata
megbízásából

Dr.Takács Zita ügy-
véd, minden hónap
utolsó csütörtökén
16-17 óra között in-
gyenes jogi tanács-
adást tart az Önkor-
mányzat Hivatalá-

ban. (Elõzetes telefo-
nos egyeztetés szük-
séges az alábbi tele-

fonszámon:
0674/412-693.)

Felhívjuk a figyelmet,
hogy e tanácsadás

kizárólag szóbeli se-
gítségre korlátozó-
dik, az ügyek szük-
ség szerinti érdemi

továbbvitelére egyéni
megbízás adható az

ügyvédnõnek.

Kérjük, hogy aki
használható állapot-
ban lévõ háztartási
gépeit vagy egyéb

más feleslegessé vá-
ló háztartási kiegé-
szítõit (kályha, gáz-
tûzhely, mosógép,

televízió, hûtõ, kerék-
pár, bútor, stb.) el-

ajándékozná és ez-
zel rászoruló csalá-
dokat segítene, kér-
jük keresse Horváth
Gergely családgon-
dozót Medina Köz-

ség Önkormányzatá-
nál csütörtökönként
délután 14-16 óra

között, vagy hívja a
74/434-010 telefon-

számon.

Medina Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

7/2015.(IX.15.) önkormányzati
rendelete

az avar és kerti hulladék égetésérõl

Medina Községi Önkormányzata Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szó-
ló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya véleményének figyelembe vé-
telével az avar és kerti hulladék égetésére a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§

E rendelet hatálya Medina község közigazgatási területén lévõ belterületi ingatlanokra terjed ki.

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
2.§

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy
az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne okoz-
zon. Az égetés minden héten pénteken és szombaton 15 órától 20 óráig történhet, amennyi-
ben az idõjárási viszonyok azt lehetõvé teszik.

(2) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetû hulladé-
kot (PVC, veszélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környeze-
tére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem szabad, s ve-
szély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülõ lomtalanítási akció is igény-
be vehetõ.

(7) A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

Záradék:
Kihirdetve: 2015.szeptember 15-én.
Medina, 2015. szeptember 15.

Indokolás

A bevezetõ rész a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.

1.§ A rendelet Medina község illetékességi területére terjed ki.

2.§ A tüzelés szabályait tartalmazza. Legfontosabb szabály, hogy pénteken a délutáni órákban teszi le-
hetõvé az égetést. Ez a munkaidõ beosztásokra és a hétvégi pihenési igényekre is tekintettel van. Az
általános tûzvédelmi, és balesetvédelmi szabályok is betartandók. Ezek közül a legfontosabb feltétele-
ket sorolja fel a rendelet.

3.§ Hatályba léptetõ rendelkezést tartalmazza.
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Út menti keresztnek nevezzük mindazokat
a szabadtéri kereszteket, vallásos jelképe-
ket, amelyek nem az egyház liturgikus cse-
lekményeinek színhelyén – templom, teme-
tõ, kálvária – állnak. A keresztek csoportján
belül megkülönböztetünk feszületeket, ame-
lyeken mindig ott függ Krisztus teste. Ha a
keresztet nem védett területre, vagyis nem
templom és temetõ területére állították, ak-
kor gyakran kerítéssel vették körül, amely
egyrészt védte a keresztet a legelészõ álla-
toktól, másrészt figyelmeztette az arra járó-
kat a hely szent voltára. Ez a kerítés általá-
ban 80-120 cm magas volt és 2 x 2 méte-
res területet fogott közre. Rendszerint dísz-
növényeket ültettek erre a területre, és idõn-
ként a kerítésen kívülre is, vagy magas fák-
kal vették körbe a területet. A keresztek te-

tején gyakran találkozunk három betûvel
INRI vagy INRJ ezek jelentése "Iesus
Nazarenvs Rex Ivdaeorvm."  azaz a felirat
átírva ez: Jesus Nazarenus Rex Judaeo-
rum. Ez magyarul annyit tesz: "Názáreti Jé-
zus, a zsidók királya."

A tanyákon élõknek nem volt módjuk
minden vasárnap a templomot felkeresni,
sokszor a nagy távolság miatt, ill. közleke-
dési eszközök hiányában, így ezek a ke-
resztek szolgáltak alkalmi istentiszteleti
helyként is. A múltban komoly szokások fû-
zõdtek a keresztekhez. Leginkább a tele-
pülés asszonyai, lányai viselték gondját
egy-egy szabadon álló keresztnek. A ke-
reszt környékén a fû kaszálása a férfiak
gondja volt. Általában szombatonként friss
virágot vittek és gyertyát égettek a keresz-

teknél. Ha a kereszt elõtt elhaladtak, az
asszonyok keresztet vetettek magukra,
esetleg egy rövid imára meg is álltak, a fér-
fiak kalapot emeltek elõtte s elsuttogták az
ismert fohászt: Imádunk téged Krisztus és
áldunk téged! Mert szent kereszted által
megváltottad a világot! Átvitt értelemben
azonban ma is õrzik a lelki eligazodást, az
ember korlátainak fontosságát, a földön tú-
li értékekre való odafigyelést. Ezek a ke-
resztek manapság is legalább egy-egy rö-
vid imádságra, vagy egy egyszerû kereszt-
vetésre indíthatják az elõttük elhaladót.

Medina Község Önkormányzatának tes-
tülete 2016- ban felújítatta a településen lé-
võ kereszteket. Ezzel is maradandó értéket
közvetítve a jövõ nemzedék számára!

Medina Község Önkormányzat

„„KKeezzeeiinnkk mmuunnkkáájjáátt tteedddd mmaarraaddaannddóóvváá..”” ZZssoollttáárr 9900,,1177

Április 14-én este hat órakor vette kezdetét egy táncos-beszélgetõs ke-
leti est a Medinai Mûvelõdési házban, melyen Törökország és Egyip-
tom került terítékre.A teremben fahéjas illatgyertyák illata szállt, belép-
ve három megterített asztal várta a vendégeket. Kettõn török és arab
stílusú teáskancsók sorakoztak, a hozzájuk tartozó kis üvegpoharak-
kal, mellettük hagyományos keleti mézes sütemények, datolya, füge
és fahéjas mogyoró.A harmadik, kisebb asztalon szõlõ és vízipipa állt.

Az estet a polgármesteri köszöntõvel nyitották, majd ezt egy
gyertyás tánc követte az elõadótól, Kovács Fannitól.

Az esten elõször az említett két országról és az ott élõ emberek-
rõl esett szó. Az elõadó saját élményeit is megosztotta a jelenlévõk-
kel. Szó esett az ételeikrõl és édességeikrõl, teázási és kávézási
szokásaikról. Ezt követõen a vendégeknek alkalmuk is nyílt meg-
kóstolni a süteményeket, a hibiszkusz, menta és rooibos teákat, va-
lamint, akit érdekelt, kipróbálhatta a vízipipát.

Azt est további részében a két országban élõ nõk helyzetérõl,
a fürdõkultúrájukról, a tánckultúrájukról és a hastánc történetérõl,
stílusairól is hallhattak a résztvevõk. A jó hangulatú, családias
összejövetelt további két tánc zárta. Legvégül az elõadó elmond-
ta, hogy szívesen fogad bárkit, aki érdeklõdik a hastánc iránt.

Kovács Fanni

AA kkeelleettii kkuullttúúrráávvaall ééss aa hhaassttáánnccccaall iiss mmeeggiissmmeerrkkeeddtteekk


