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Az én falum Medina

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

MEDINA K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK I NGYENES L APJA

Kedves Medinaiak!
A Medina Községért Közalapítvány kuratóriuma képviseletében megköszönöm,
hogy a tavalyi évben adójuk
1%-ával segítették céljaink
elérését. Az önkormányzat által létrehozott
Alapítvány elsõdleges célja a községben mûködõ
oktatási és kulturális intézmények támogatása.
Fontos cél a hátrányos helyzetû tanulók segítése,
a gyermekek szabadideje hasznos eltöltésének
támogatása.
A tavalyi év a vírushelyzet miatt ezen célok megvalósítását jelentõsen akadályozta. Tervezett programok maradtak el, melyekre szánt pénzeszközt részben az idei évre átcsoportosítottuk, részben pedig
– mivel jogszabály kötelezett minket az elköltésre –
a medinai óvodába és iskolába járó gyermekekre
költöttük. Gyümölcsöt és édességet tartalmazó csomagokat – 47 darabot – állítottunk össze és vittük
el az intézményekbe. A betegség miatt hiányzó gyermekek részére pedig kivittük személyesen az örömmel fogadott csomagokat.
Szeretnénk az idei évben még szélesebb körben támogatást nyújtani, programot szervezni a gyermekek részére.
Ezen okból tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk
1%- át az idei évben is az adóbevallás elkészítése, jóváhagyása során a Közalapítvány részére ajánlják fel.
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Tisztelt Medinaiak!

A vírus elõtti idõkben terveztük kulturális programjaikat elõadás sorozatokat és a turisztikai vendégek fogadását. Ám egyik napról a másikra azon kaptuk magunkat, hogy helyzetet kezelünk, és súlyos döntéseket kell hoznunk. Fertõtlenítõszereket, maszkokat,
kesztyûket kellett beszerezni. Ám büszke vagyok intézményeink vezetõire, dolgozóira, a hivatali munkatársaimra, orvosunkra, civil
szervezeteinkre, hogy az elsõ pillanattól kezdve a lehetõ legnagyobb
együttmûködéssel oldották meg a rájuk háruló feladatokat, és senki
nem panaszkodott. S ugyanígy büszke lehetek az itt élõ polgárokra,
akik rendkívül fegyelmezetten viselkednek, betartják a szabályokat
és maximálisan együttmûködõk. Most az a feladatunk, hogy könnyebbé tegyük az idõsek és a szociálisan rászorulók mindennapjait. Karácsony elõtti napokban négy települési támogatás érkezett a
hivatalhoz, ebbõl 3 család részesült támogatásban. A paksi Családsegítõ Szolgálat és önkormányzatunk közösen újabb három családnak nyújtott tartós élelmiszer csomag formájában támogatást. A
Katolikus Egyház szintén három családon segített az ünnepek közeledtével. Az elmúlt évekhez hasonlóan 79 köbméter tûzifát osztottunk ki 49 családnak. Ehhez a hivatal négyszázezer forint kiszállítási költséget fizetett.
Önkormányzatunk mindezek érdekében számos elõremutató, rugalmas döntést hozott és gyors ügyintézéssel is igyekeztünk megoldani a ránk háruló feladatokat e nehéz helyzetben. Kérem önöket,
hogy bízzanak bennünk és bízzunk egymásban. Azon dolgozunk,
hogy a falunkat a veszély elmúltával mielõbb újraindíthassuk.
Vén Attila

Adószámunk: 18859799-1-17
2020 évben – a Közalapítvány bevételének növelése érdekében – tavasszal ruhavásárt tartottunk,
melynek bevétele 25 000 Ft volt.
Nyáron az önkormányzat engedélyével levágtuk a
levendulabokrok egy részérõl a virágokat. A csokrokat, majd a szárított virágból készült levendulás zsákocskákat a piacon árusítottuk. A zsákocskákhoz az
anyagot, szalagot és a varrás költségét adományként
kaptuk, az nem került pénzünkbe. A bevétel 20 000
Ft lett eddig.
Ezeket az összegeket az idei évben fogjuk felhasználni.
Örömmel vennénk minden segítséget, javaslatot, ötletet, mellyel a bevételeinket növelni tudnánk.
Segítõ támogatásukat nagyon szépen köszönjük.
Mindannyiunk számára egészséges és boldog új esztendõt kívánunk.
Medina, 2021. január 14.
dr. Pajger Judit
A kuratórium tagjai képviseletében is

Mit? Miért? Hogyan?
A medinai járdafelújítások kétféle pályázatból történnek. Az egyik a
Belügyminisztérium által kiírt pályázati lehetõség. Ebben a pályázatban a járdáknak a felújítása és a javítása is történhet. Erre példa a Rákóczi, a Zrínyi és a Kossuth Lajos utca felújítása, ahol az egyik oldalon csak a hibák kijavítása történt, a másik oldalon pedig ugyanazok
a járdalapok kerültek vissza, kiegészítve újakkal, ahol hiányzott vagy
esetleg eltörött a járdalap. A másik pályázati lehetõség a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával valósul meg. Itt teljes felújításra van lehetõség, illetve új építésére is. Ide tartozik a
Petõfi Sándor utca egyik oldala járdáinak felújításra. Ebben az esetben minden új, s a régit nem is lehetett felhasználni a felújításhoz.
Tehát az eddigi járdáink megújulása ezen két pályázathoz kötõdõen valósulhatott meg. Így lesznek olyan járdák a továbbiakban is, amiket csak javítani, felújítani tudunk, és lesznek olyanok is, amelyeknek
a teljes cseréjét meg tudjuk valósítani. A képviselõtestület igyekszik
jól mérlegelni, hogy mely járdákat, melyik pályázatba sorolja.
A felújítások, megújítások szépen sorban ezután is zajlani fognak. Kérjük a lakosság türelmét, mindegyik utcára sor kerül!
Medina Község Önkormányzat Képviselõtestülete

Kiadja: Medina Község Önkormányzata • Medina, Kossuth u. 59. • Tel./fax: 74/434-010.
E-mail: rendezveny@medinafalu.hu •Honlap: www.medinafalu.hu. • A kiadásért felel Vén Attila polgármester
Összeállította: Medina Község Önkor mányzata • Tördelés, nyomtatás: Árki 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
hétfõ:13 00 - 15 00
kedd: 8 00 - 10 00
szerda: 14 00 - 15 00
csütör tök, péntek: 8 00 - 10 00
Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés keretein belül Medina
Község Önkormányzata 2009. év óta – munkaszüneti napok kivételével, heti 5 napban
– kedvezményes étkeztetést biztosít.
Az ellátást kérheti minden olyan Medina
közigazgatási területén élõ szociálisan rászorult (Szt. 62.§, illetve a 2/2015. (II. 26)
számú helyi önkormányzati rendelet szerint) személy aki:
– a nyugdíjas, ideértve a rokkantsági
nyugdíjast és a baleseti járadékost,
– a rehabilitációs járadékban részesülõ,
– a rendszeres szociális járadékos,

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD
Szerda: 12 00 - 12 45
Tel: 74/407-499
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Ózdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Kirchner Erzsébet
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 74/434-010
Körzeti megbízott
Paksi Attila, segélyhívó: 107, 112.
ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, ingyenes jogi tanácsadás (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.

– a rendszeres szociális segélyezett,
– a mozgássérült,
– aki pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt saját étkeztetésérõl gondoskodni nem tud,
– a hajléktalan
Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehetõ igénybe. A térítési díj
megállapításához jövedelemigazolás szükséges.
Az ételt házhozszállítással a tanyagondnoki szolgálat végzi.

Gépjármûadóval
kapcsolatos változások

Védõnõi s zolgálat
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ: 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
Kedd: 1500 - 1700
Szerda: 800 - 1000
Vasárnap: 1400 - 1700
Könyvtáros: Görög Erika
medinakonyvtar7057@gmail.com
Tel .: 70/3859-515
(nyitvatartási idõ alatt )
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2020. évben Medina Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében két pályázat esetében nyert támogatást.
Orvosi eszköz beszerzés pályázati kiírás keretében 1.484.410 Ft támogatásban részesült. A támogatásból a háziorvosi rendelõ
mûködéséhez szükséges eszközök kerültek
beszerzésre, korszerûsítésre a háziorvossal
történt egyeztetést követõen.
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés keretében 2.451.100 Ft támogatásban részesült. A támogatásból az MTZ traktorra szerelhetõ homlokrakodó került beszerzésre.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2021. január 1-jétõl a gépjármûadóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
2021. január 1-jét megelõzõ idõszakra esõ
gépjármûadó ügyekben továbbra is Medina Község Önkormányzata az illetékes.
Általánosságban a gépjármû tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra
sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A
közúti közlekedési nyilvántartási szerv a
jármûnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelõ adatokat január 20.
napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követõen havonta frissül
az adatbázis.
Az adóelõírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtõl az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal
kapcsolatos információk, az állami adóés vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetõk.

A Dél-Dúnántúli Közlekedésszervezõ Iroda válasza hivatalunk megkeresésére.
Tisztelt Hivatal/Siklósi Krisztián Képviselõ Úr!
Irodánkhoz megküldött, a Medina, szõlõhegyi lakosok Szekszárdot érintõ menetrendi kéréseit tartalmazó megkeresésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adjuk.
Egy átlagos munkanapon Medina, szõlõhegy fordulótól, Medina településen át Szekszárdig 3, míg vissza 4 közvetlen autóbuszjárat, Medina, szõlõhegy megállótól Harcon keresztül Szekszárdra 17, vissza 18 járat közlekedik.
A két megállóhely együttes figyelembe vételével Medina, szõlõhely közlekedése a megyeszékhely vonatkozásában jónak mondható. A megállóhelyek egymástól való távolsága kb.
650 méter, mely rágyaloglási távolság a közösségi közlekedésben elfogadott.
Természetesen minden lakossági kérést kivizsgálunk és amennyiben más érdeksérelemmel nem jár, igyekszünk azokat megvalósítani. 2020. december 13-tól egy kisebb menetrend-módosítás lép életbe Medinát érintõen, mely szintén lakossági kérés alapján kerül
bevezetésre.
Kérjük megértését, hogy valamennyi – egyébként megalapozott – egyéni eljutási igényre a közösségi közlekedés nem tud a jelenlegi finanszírozás mellett választ adni, azonban
mind a Szolgáltatók, mind a közlekedésszervezõ irodák azon tevékenykednek, hogy a többség igényeinek megfelelõ, a lehetõ leggyorsabb és komfortos eljutási lehetõségek biztosítottak legyenek.
Kérjük válaszunk szíves elfogadását.
2020. december 1.
Tisztelettel:
Dr. Weidinger Antal sk.
Dr. Géró József sk.
irodavezetõ
társadalmi és utaskapcsolatok
referens
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Farsang az óvodában
Nagy izgalommal és készülõdéssel várt esemény az óvodás és bölcsõdés gyermekeink
életében a farsangi idõszak, melynek kezdete vízkereszt, január 6-a, és vége hamvazószerda, ami idén február 17-re esik. Ez az ideje a hangoskodásnak, alakoskodásnak és a
mulatozásnak.
A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet adó népszokás. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, „bõrébe” bújni, ami alól
természetesen mi, óvodapedagógusok sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy örömére.
Idén farsangunkat szülõk, vendégek nélkül kellett megtartani. A hangulat nagyon jó
volt. Sok ötletes jelmezzel készültek a szülõk és gyermekek. A jelmezek bemutatása
után következett a tánc.
A szülõk biztosította sütemény és ropogtatni való nagyon jó kiegészítõje volt a farsangi mulatozásnak. A programunk végén minden kisgyermek zsákbamacskát kapott
egy kis meglepetéssel.
Kirchner Erzsébet
intézményvezetõ

Az ölelésrõl
„Húsz másodperc ölelkezés után oxitocinszint-emelkedés tapasztalható a szervezetben. Az oxitocin szeretethormonként is ismeretes, mely erõsíti a kötõdést ember és
ember között."
Az óvodai foglalkozásokat úgy szoktam
lezárni, hogy megölelem a gyermekeket.
„Gyerekek! Ma reggel, mielõtt elindultam, tettem a zsebembe nagyon, nagyon
sok ölelést. Aki szeretné, azt nagyon szívesen megölelem.”
Mindegyik igényli, jönnek, sorban állnak.
Szép pillanatok.
Manapság keveset ölelünk, kevés a testi érintés, pedig a
gyermek vágyik rá még nagy korában is. Hiszen születése

után ez volt az elsõdleges szeretet nyelve.
Anyu, apu kezében tartotta. A külvilágot is
érintésen keresztül tapasztalta elõször. Az
ölelés nem csak szeretetet fejez ki, hanem
biztonságot nyújt, s a gyermek agyi mûködését, szellemi és érzelmi fejlõdését is szolgálja, segíti!
Semmiképpen ne hagyjuk el!
„A megoldás nem mindig a szó, hanem
egy ölelés, amiben sokkal többet adsz minden szónál. Mert
szavakban
nem
mindig találod el,
amit szeretne hallani, de az ölelésben
éppen azt fogja megtalálni, amire
szüksége van. TÉGED…”
Siklósi Krisztián

3

4

Medinai Hírmondó
Három ifjú legényke
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Elvitelre

… önfeledten pattogtatta labdáját,
és az út kellõs közepén jókedvûen ballagtak a kosárlabdapálya felé.
A felborult világrend éppen úgy megzavarta gyermeki lelkük
nyugalmát és békéjét mint a szüleikét és mindenkiét.
Otthagyták a számítógép elõtti görnyedést, a félig-meddig elmagyarázott leckét, a feladatok megoldásán való nyüglõdést – a
friss levegõre, mozgásra vágyakozva indultak a pálya felé, hogy január utolsó elõtti, 22 fokos tavaszt idézõ napja adjon testüknek,
lelküknek felszabadultságot –, mozoghassanak, ugrálhassanak,
nevessenek, ricsajogjanak egy-egy sikeres, három pontot érõ kosárdobás után!
Öröm telítse el egész lényüket!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

Elvitelre kérek, elvitelre kapok.
Elvitelre kávét, hozzá habot.
Elvitelre kapok lakomát,
Elvitelre ebédet, vacsorát.
Elvitelre kérem a kávéház teraszát.
Elvitelre kérem az élõszó varázsát.
Elvitelre kérem a terített asztalt,
Elvitelre a körötte ülõ barátokat.
Elvitelre kérem a nyüzsgõ sokaságot.
Elvitelre kérem a zenét, mulatságot.
Elvitelre kérem a diákok hadát,
Elvitelre a ballagók dalát.
Elvitelre kérem a házasulandók táncát,
Elvitelre, hogy örömüket megoszthassák.
Elvitelre kérem a végsõ búcsú méltóságát,
Elvitelre, hogy az itt maradtak bánatukat
megoszthassák.
Minden megvehetõ, minden elvihetõ.
Szép otthonomban az egész jövõ.
Hazahoztam a nagy világot,
Élem drága pénzen vett rabságom.
2021. 02. 07.
Ózdi Zsuzsanna

Sáfrány Botond, Barta Zalán, Barta Félix (jobbról-balra)

Vörös kakas
Számítógépekkel teletûzdelt világunkban sok olyan szavunk,
szólásunk van, amit ma már nem használunk. Nem ismerünk,
kiveszett beszédünkbõl. Pedig ezek mindannyian egy-egy nagyon fontos tapasztalást,
észrevételt örökítenek meg, õrizte ezt, s adta tovább az utódoknak.
Az utóbbi idõben több alkalommal is tanúi lehettünk tûznek- a falunkban. Nagy
csapás ez annak a családnak, akit sújtott a
balsors, de a népi gondolkodás azonnal
megalkotta a nem mindennapi eseményre
utaló szólást: „felkerült a házra a vörös
kakas”! – mondták.
Medina falu lakói különösen féltették házaikat, ingóságaikat, hiszen a zsuppal és
náddal fedett – kiszáradt – háztetõk a legkisebb szikrára is lobbantak volna.
Annak idején erõs fiatalokból képezték a
tûzoltáshoz értõ legényeket, önkéntesekbõl. Vasárnap délelõttönként sok bámész
elõtt szerelték a szívó-nyomó kocsit, csöveket ki, csöveket a helyére – „bevetésre készen”. A község elöljárósága minden gazdát
otthoni védekezésre kényszerített: elérhetõ helyen bõséges oltóvíznek kellett lennie, mellette legalább kettõ vödörrel, hoszszúnyelû csáklyának a tetõ esetleges bontásához és hosszúnye-

lû tûz/parázscsapónak. A lovasgazdák feladata volt, - hogy tûz
esetén a helyszínre vontassák az oltót és a vízhordó lajtot.
Úttörõ megbízásként kaptuk a 48-49-50-es években, hogy
úton-útfélen, kint a határban talált, papírnak álcázott gyúlékony anyagot azonnal szolgáltassuk be a Tanácsházára, mert az
imperialisták angol és amerikai gépekrõl szórják a falvakba és
a határba, hogy a nap melegétõl meggyulladjon és tüzet okozzon az aratás elõtt a gabonában! Hatodik, hetedik, nyolcadikos korunkban már elég erõsek voltunk, s Berényi József nevû fiatalember okított a tûzoltóságra.
Biztosan jól végeztük dolgunkat, mert számtalan meghívást kaptunk különbözõ versenyekre, az úttörõk tûzoltócsapattal.
Manapság a gépé az elsõbbség! A legutóbbi falubeli eseménykor Szekszárdról, Bonyhádról, Paksról jött segítség, bármennyire is
nézzük a gyorsaságot, a táv megtétele alatt
éppen leégett a tetõ!
Érdemes azon is merengeni, hogy az erõs
vízsugár és a több tíz hektoliter kifecskendezett víz mekkora kárt tett a tömés vagy a vályog falakban: vajon, így elázva mekkora
súlyt képesek megtartani, s mikorra száradnak ki? – ha közben nem omlanak/rogynak
össze?
Óvjon Isten minden családot, hogy „házára felszálljon a vörös kakas”!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

