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Az én falum Medina

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
XII. évfolyam 2. szám

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Kedves Olvasó!
A koronavírus mostanra valószínûleg mindenkinek a
mindennapi életére is közvetlen hatással van, beleértve a lelki egészségünket is. A kutatások alapján általában azok az események váltják ki a legerõsebb negatív
stresszt, melyek bizonytalanok, újszerûek, vagy amelyekkel
kapcsolatban az az érzésünk, hogy nem tudjuk irányítani. Sajnos, az aktuális helyzetre, a vírussal való megküzdésre mindhárom tényezõ igaz. Ráadásul ezekkel az új, és olykor ijesztõ
dolgokkal viszonylag gyorsan kell megbarátkoznunk, ami nagyon nagy szorongást tud okozni. Azok az érzések tehát, amiket az elmúlt hetekben megélhettünk - a szorongás, a félelem,
bizonytalanság, tehetetlenség, a jövõ miatti aggódás - teljesen
normálisak. Az a világ, amit eddig többé-kevésbé biztonságosként ismertünk, most bizonytalan, és potenciálisan veszélyes
helynek látszik, miközben rengeteg új, ismeretlen feladat megoldása áll elõttünk. Erre pedig, saját megküzdési stratégiáinktól és tapasztalatainktól függõen számos módon reagálhatunk.
Fontos, hogy észben tartsuk, hogy bár a helyzet valóban új és
bizonytalan, de nem vagyunk teljesen tehetetlenek, ugyanis befolyásolhatjuk a stresszre adott reakcióinkat és érzelmeinket is.
Az aktuális helyzetünk nem mindennapi, a mindennapjainkra azonban intenzív hatással van. Vajon hogyan lesz ennek vége? Vajon kivé és mivé válunk, ha ezen túl leszünk? Lehet ebbõl
jól kijönni? A legtöbbünkben, ahogy bennem is, biztosan felmerültek már ezek a kérdések. A jövõre vonatkozó kételyek természetesek, azonban lehetõségek is egyben! Mire? Arra, hogy motiváltan és önmagunkért szerepet vállaljunk a jelenben, a járványhelyzetben. Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy nem
csupán mi, de gyermekeink is emlékezni fognak erre az idõszakra. Az azonban nem mindegy, hogy hogyan. Egy idõszakra,
ami megtört és felülmúlta megküzdési képességeinket, amiben
kudarcot vallottunk, vagy egy olyan idõszakra, mely ugyan
megsebzett, de sebesüléseink tanulásra és fejlõdésre sarkalltak.
Ez utóbbi esetben büszkén viseljük majd a begyógyult sebek helyén azokat a hegeket, melyek példát mutatnak gyermekeink
és környezetünk számára is, hogyan lehet ellenállónak lenni.
Sok mindenkiért nem szól, a taps nem kapnak köszönetet, aki
a háttérbõl támogatják a folyamatokat, és emiatt sokszor az életük is parkolópályára kerül, mert a legjobbat szeretnénk kihozni magunkból és a helyzetbõl.

Minden rendben?
Viharos idõket élünk!
Manapság mindentõl félünk!
Állandó stressz az életünk!
Nyugodtan sosem élhetünk?
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Köszönet a fegyelmezett viselkedésért Medina!
A boltosoknak, az óvodai dolgozóknak, a postásoknak,
a beszállítóknak, az újság kézbesítõknek, a kollégáimnak, a reformkonyhának, a rendõreinknek és mindenkinek, akik a háttérbõl vitték tovább a falunk életét ebben a nehéz idõszakban is.
Erõt meríthetünk a mindennapokhoz, amikor a társad, és
a gyermeked megölelheted. Idõs hozzátartozód láthatod. A
messze élõ rokon vagy barát felveszi a telefont és örül neked.
Látod a szomszédot önfeledten kertészkedni, a boltban leveheted a polcról azt, amire épp szükséged van. Amikor szépre sül
a kenyér, van mit az asztalra tenni. Süt a nap, nyílnak a virágok, gyûlnek a madarak, és amikor arra ébredsz, hogy jól
vagy, na, akkor lehet örülni.
Záró gondolatként egy megható élményt szeretnék megosztani önökkel
„A gyógyszertár elõtt sor áll. Emberek egymástól távol, messze.
Furcsa ez. Ma így megy, járvány van, így kell, hogy menjen. A
sor elején bájos fiatal lány, elegáns könnyû tavaszi kabátban.
Öntudatos, magabiztos. Türelmes, elgondolkodó. Mögötte idõs
néni rakott cvekkerrel, bevásárlás után, kissé görnyedten. Arcán nehéz idõk rémes emlékei köszönnek vissza, kimondatlan
és meghatározatlan félelme a régmúltból köszön vissza, aggodalommal tölti el. Aztán a lány, talán unalmában, talán csak
kíváncsiságból, hátranéz, kizökken csöndességébõl. Átvillan
gondolataiban valami, ami már évek óta nem jött elõ. Valami,
amit nagypapája mesélt azokról a korokról, amikor õ még
nem élt. Aztán visszafordul, és megint hátranéz. Egy pillanatra
eltöpreng. Végül odalép a nénihez, magától értetõdõ, természetes mozdulattal elkéri a receptjeit, kiváltja, és a néninek adja a
gyógyszereket. Mindez szavak, egyetlen kérdõ pillantás nélkül
zajlik le percek alatt, bizalommal és magától értetõdõ természetességgel. A néni elmosolyodik, kedvesen biccent és elsétál. A
sorban mindenki átlényegül egy kicsit, a tavaszi napfény észrevétlenül is bejárja a szíveket. A lány ráérõsen elindul, hogy beálljon újra a sor végére. A többiek, még mindig szavak nélkül,
hétköznapi egyszerûséggel elõre engedik. Egyszerre mindenkiben van valami furcsa, nehezen meghatározható, ösztönösen
kellemes érzés. Így lesz másodpercek alatt néhány, egymásnak
idegen ember összetartó közösséggé akkor, amikor ezek a közösségek tartják egyben a várost, az országot. Az életünket."
Vén Attila

Vegyszerrel fertõzött világ,
Digitálisan leblokkolt ifjúság!
Természettõl távolodó nemzedék!
Lassan lopakodó biztos vég!

Fotó: Keresztes Judit

Mindenen átgázoló érdekek
Szegény emberiség! Féltek!
Isten tagadó milliárdok,
Változást, igaz utat kitõl várok?

Háborúk, válságok, vírusok!
Ideológiák, téveszmék, izmusok! Milyen jövõ mi rátok vár?
Hány ember lesz, ki a káoszból kitalál?
Szegénységbe sodort rétegek,
S hány lesz ki Istenre rátalál?
Fiatalon elvesztett életek!
Mi elõtt elönti a Földet a halál!
Kuner János (2021.március 16.)

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 Község
Önkormányzatának
ügyfélfogadási ideje
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 rendelõ

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

Védõnõi szolgálat

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 )

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.
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Önkormányzatiság Magyarországon
Kedves Olvasó!
Szeretném önöknek bemutatni, hogy mi jelent és, hogy mûködik az Önkormányzatiság
Magyarországon
Az Alkotmány alapján Magyarország területe
fõvárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. A község, a város, a fõváros és
kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti az önkormányzás
joga.
Mit jelent az önkormányzat fogalma?
Az önkormányzás fogalma a gyakorlatban azt
jelenti, hogy az adott helyi közösség függetlenül mûködik, és saját ügyeiben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik. A helyi önkormányzatok esetében a fent említetteken túl ez
abban nyilvánul meg, hogy a kormány csak ellenõrzési jogkört gyakorolhat felettük. Helyi
közügyet csak kivételesen és csak törvény
utalhat más szervezet feladat és határkörébe
Melyek a magyar önkormányzati
rendszer legfontosabb jellemzõi?
Az önkormányzati rendszer mai formája a
rendszerváltáskor alakult ki, mûködését az
önkormányzati törvény szabályozza. Az önkormányzatokat alapjában véve két nagy csoportra oszthatjuk:
❒ megyei önkormányzatok
❒ települési önkormányzatok (község, város, fõváros és kerületei)
Hogyan épül fel egy települési önkormányzat?
Az önkormányzat az alábbi személyekbõl és
szervezetekbõl áll:
❒ a polgármester feladata a képviselõtestülettel közösen az adott település irányítása. Meghatározza a hivatal feladatait,
elõkészíti és végrehajtja a döntéseket.
Megszervezi az önkormányzat munkarendjét.
❒ az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése.
Az alpolgármestert a polgármester javaslatára a képviselõ-testület választja titkos
szavazással.
❒ képviselõtestület feladatköre szerteágazó. Az önkormányzati ügyek szabályozása (rendeletalkotás), a helyi adófajták és
annak mértékének meghatározása, az
önkormányzati tulajdon tekintetében a
tulajdonost megilletõ jogok gyakorlása is
a képviselõtestület hatáskörébe tartozik.
❒ bizottságok: közremûködnek az önkormányzati feladatok megvalósításában.
Különösen jelentõs szerepük a döntés
elõkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenõrzésében.
Tagjaik nagyrészt a képviselõ testület tagjai, de lehetnek tagjai nem képviselõk is.
❒ jegyzõ a polgármesteri hivatal közigazgatási vezetõje.
Milyen feladatai vannak az önkormányzatnak?
A helyi önkormányzat a törvények keretei
között, saját felelõsségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe
tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat
a közügyek intézése során kötelezõ és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelezõ feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétõl függetlenül. Ez a gyakorlat-

ban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok
hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.
A kötelezõen ellátandó feladatokat az alábbi
csoportokba sorolhatjuk:
❒ a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása (például a helyi közutak fenntartása,
a tömegközlekedés megszervezése, a
közoktatás, az egészségügyi és szociális
ellátások biztosítása stb.)
❒ a közhatalom gyakorlása (különbözõ engedélyek kiadása), valamint
❒ mindezek szervezeti, személyi és anyagi
feltételeinek helyi megteremtése, vagyis
az önkormányzat a saját költségvetésébõl és dolgozói által garantálja a feladatok
ellátását.
Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak
olyan feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe,
ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezõen ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételeibõl, valamint az erre a
célra biztosított forrásokból lehetséges. Az
önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek
tulajdonukkal, a saját költségvetésüknek megfelelõen a vagyonukkal, és akár vállalkozhatnak is. Látható, hogy a település életének szinte minden területén van az önkormányzatnak valamilyen feladata. Az önkormányzat a
különbözõ feladatok elvégzésében különbözõ formában és mértékben vesz részt, némelyik feladatot saját maga, másokat intézményei útján, végeztet el, vagy más szereplõk az
önkormányzattal együttmûködve, vagy önkormányzati kontroll mellett végeznek el. A
település üzemeltetés legfontosabb feladatai:
igazgatási, hatósági feladatok, szolgáltatások,
településfejlesztési, rendezési feladatok, kommunikációs feladatok, közüzemi szolgáltatások, kommunális szolgáltatások, közoktatás,
kultúra, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, közbiztonság, kereskedelmi szolgáltatások. Az önkormányzat tipikus és egyik legfontosabb feladata a település jövõjével kapcsolatos fejlesztési, rendezési feladatok ellátása, és az ehhez kapcsolódó egyeztetési, tájékoztatási tevékenység. A feladatot a polgármesteri hivatalok koordinációja és felügyelet
mellett szakértõ vállalkozások végzik. Az önkormányzat kommunikációs feladatinak ellátására saját hatáskörében elektronikus és
nyomtatott médiumokat mûködtet, vagy
együttmûködik médiavállalkozásokkal. Feladatunk még: Közüzemi szolgáltatások
Kommunális szolgáltatások. Ez a feladatkör, mint ahogy a megnevezés is jelzi, az önkormányzatok által kötelezõen elvégzendõ
feladatok. A települési szilárd és folyékony
hulladék (szippantott szennyvíz) kezelése, a
köztemetõ fenntartása, az önkormányzati tulajdonú köz és zöldterületek, parkok, utak
fenntartása, tisztántartása, a hóeltakarítás, a
csúszásmentesítés, a csapadékvíz elvezetés,
az önkormányzati épületek és ingatlanok kezelése, a közvilágítás az egészségügyi alapellátás, a házi orvosi, a házi fogorvosi, a védõnõi és az ügyeleti betegellátás mûködtetése.
Biztosítjuk a személyes gondoskodást és a
családsegítést.
Vén Attila polgármester
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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.
dr. Herczig Hajnalka
jegyzõ
❖ ❖ ❖
Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete értelmében a településen avar és kerti hulladék égetés minden héten
pénteken és szombaton 15
órától 20 óráig történhet,
amennyiben az idõjárási viszonyok azt lehetõvé teszik.
Kérjük a rendeletben foglaltak
betartását.
Medina Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
❖ ❖ ❖
Adója 1 százalékával támogassa Medina Községért Közalapítványt, adószámunk:

18859799-1-17
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!
A Kuratórium tagjai

Medinai Hírmondó
VÍRUSOK
Akárhogyan is nézzük, forgatjuk a 2021-es naptárakat, néhány nap múlva lesz egy esztendeje, hogy
sem éjjelünk, sem nappalunk nincs vírusok nélkül.
Van, aki nem hiszi az embereket pusztító kósza lények valódiságát, van aki fél, van aki maszkot tesz,
van aki reggelente egy-egy hörpintéssel fertõtleníti száját, bízva abban, hogy a
pálinka vagy likõr gõze riadalmat kelt a röpködõ "koronák
ellen", van, aki az elalvás elõtti
kifüstölést tartja fontosnak.
Van, aki a nullás (0) vércsoportjában bízik,
hogy õt hiába lengik körül ezek a gömbölyded
variánsok, legyen az brazil eredetû, angol vagy
kínai, vagy éppen õserdõbeli afrikai származék.
Mindenki másként indul az új esztendõnek!
Legtöbben félve, bizonytalanul! Én a korom miatt vagyok tartózkodó, mert, ha egyszer rám jár a
rúd, onnan aztán nem lesz visszacsengetés! Amíg
mások a munkahelyüket féltik: a törlesztõrészletek, az iskolás, az óvodás gyerekek, a megélhetés,
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a napi kenyér. Amit azért látnunk kell, hogy
legfelsõbbrendû szózatok, magyarázkodások ellenére naponta találkozunk 30-40-50(sokszor
még több) forintos áremelkedéssel, s ennyivel
kerül ma többe a tegnapi kevesebb!
Meg az az igazság, hogy félünk is egymástól!
Jaj! Jaj! Csak ne jöjj közelebb! - gondolja az egyik!
- Ja, jaj! - csak maradj távolabb! - gondolja a másik!
Nincs már meghitt barátkozás, a beszélgetés,
csak a lótás, a futás, a sietés,
minél messzebb a vonzási körödbõl, mert most Te mérgezel engem, vagy én Téged!
Nagyon kevés ember jár az
utcán, kevesen utaznak autóbuszon "az én házam, az én váram" - itt érzi magát biztonságban mindenki!
Mindenki fél! Ha nem is reszketve! Mindannyian
félünk, hogy végül is az emberiség lesz a vesztes! S
bezárulnak az ajtók, az ablakok, a kapuk, s ki fogják
kiáltani földünk legnagyobb országának létezését: a
"Koronavírus Köztársaságot"!!!
Nekünk ez lesz a vég!!!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

Mi kell ahhoz, hogy mini bölcsõdéje legyen a településnek?
A Kormány annak érdekében teremtette
meg, hogy a kisebb települések ezen szolgáltatás biztosításával a családoknak élhetõbb
környezetet teremtsen, helyben tartsa a fiatalokat, és ne kelljen dönteniük a gyermeknevelés és munkavállalás között, hiszen egyszerre megoldható a kettõ. A mini bölcsõde a
gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni
gyermekellátás, ezen belül a bölcsõdei ellátás
egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3
éves korig fogadja a gyermekeket. A mini bölcsõde mûködhet állami, nem állami és egyházi fenntartású intézményként. A mini bölcsõde mûködtetése szolgáltatói nyilvántartásba történõ bejegyzéshez - mûködési engedélyhez - kötött tevékenység. Egy mini bölcsõdében legfeljebb 7 gyermek
nevelhetõ, gondozható. A gyermekek ellátását csoportonként 1 fõ kisgyermeknevelõ és 1 fõ bölcsõdei dajka végzi. A mini bölcsõdében a kisgyermeknevelõ heti 2 vagy 4 órában vezetõi feladatokat is ellát szervezeti formától függõen. Bölcsõdei
dajka munkakörben az a személy alkalmazható,
aki eredményesen elvégezte a bölcsõdei dajka képesítési követelményeit tartalmazó rendeletben elõírt tanfolyamot. A
kisgyermeknevelõnek és a bölcsõdei dajkának érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie. Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítá-

sa kötelezõ a mini bölcsõdében. Ha a többcélú
óvoda-bölcsõdeként mûködõ mini bölcsõde az
óvoda épületében kerül kialakításra, az udvaron
elkülönített játszórészt kell kialakítani a három
éven aluli gyermekek számára. A játszókertben
kötelezõ mobil vagy beépített formában homokozót és mozgásfejlesztõ eszközöket biztosítani. A
homokozót a szennyezõdéstõl védeni kell.
A legkisebb településeken élõ gyerekeket is
megilleti a városokban megszokott komfortos elhelyezés. A kis települések hazánk hajszálgyökerei, éppen ezért nagy szükség van rájuk. Fontos,
hogy ezek a falvak is fejlõdjenek, gyarapodjanak,
az ott élõ lakosság ne szenvedjen semmiben sem
hátrányt. Minden település számára fontos a
megmaradás, ami nem képzelhetõ el fejlõdés,
gyarapodás, infrastruktúra nélkül. Különösen
igaz ez a falunkra is. Önkormányzatunk is kihasználta a lehetõséget és mûködteti a mini bölcsödét. Folytatjuk az újítás! Az udvarból bekerítettünk 70 m 2 játszó kertet, amelyben az elõírt
eszközöket helyezzük ki. Ezen kívül játékokkal,
könyvekkel, ügyességi, mozgást fejlesztõ
technikai eszközökkel bõvítjük a játék
parkunkat. Az óvoda dolgozói folyamatosan képzik magukat, hogy
minél hatékonyabba készítsék
fel a gyermekeinket a hosszú
útra, aminek ÉLET a neve!
Vén Attila polgármester

Rendhagyó idõszak, rendhagyó ünnep
Mindössze, egy rövid,
de méltó koszorúzás
keretén belül emlékeztünk az idén is az 184849-es magyar szabadságharc és forradalom
hõseire 2021. március
15-én.
A Himnusz közös
eléneklését követõen,
került sor a fõhajtásra
és a megemlékezés
koszorúinak elhelyezésére az emlékhely
elõtt. A koszorúkat
Medina Község Önkormányzata, a Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége és a

Medinai Helytörténeti és
Hagyományõrzõ Egyesület
képviseletében a szervezetek vezetõi helyezték el.
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Panni néni húsvéti tojásfája

Kölesdi Mihályné, Panni néni tojásfája 2021.
Fotó: Konrád László
Karácsonyfa… májusfa… húsvéti tojásfa. Lehet, hogy fa ügyben ez lesz a következõ lépés,
s lehet, hogy többeket is cselekvésre késztet.
Kossuth utcai házának kertjében formás
kis facsemete bontogatja rügyeit, ágaira tojásokat aggatott, s a szellõcske büszkén lengeti valamennyit. Hajdani gyerekoromban - különösen mi fiúk - nagyon, vártuk a húsvétot.
A nyuszik tojásfestõ és tojáshordó akcióinak
már nem dõltünk be, de megtaláltuk a barátok közötti szórakozás lehetõségét. Ilyen volt
a cucázás. Próbáltunk versenyezni, hogy kinek a pirostojása a legkeményebb héjú. A
vesztesé megroppant az összeütés után.
Ezekben az években (1946) került forgalomba a rézbõl vert tíz- és húszfilléres. Közölünk
valaki földre tett egy tojást. A játékban résztvevõk kb. kettõ lépés távolságról próbálták
eltalálni a tojást úgy, hogy a pénz betörje a
héját! A gyõztesé a tojás és a körülötte lévõ
fillérek. Ha senki nem talált, a tulajdonosé a
pénz. Legtöbbünknek csak pirosra festett
tojása volt. Ha valaki ráérõ nagyija a vöröshagyma leveleinek fõzetében festett, - szép,
rozsdabarna lett a színe. Sõt a bolti krepp-papír (zöld, kék, sárga) oldatával is festettek,
ilyen vagy olyan szerencsével. Ilyenkor aztán
megindult a csere-bere. Egy színesért 2-3 pirosat is kellett adni!
Végül mindegyik tojásnak az lett a vége,
hogy megettük!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

Medinai Hírmondó

2021. március-április

Gólya, gólya, gilice…
Az E-on hozzáértõ szakemberei
a gólyák védelméért fém állványzatot helyeztek a beton villanyoszlopra! Gyakorta okozz/okozta a madarak pusztulását, hogy a
csõrüktõl átnedvesedett gallyak
áramütést mértek rájuk. Ezt
megelõzendõ, új tavaszra, új
fészket kaptak. Hosszú évtizedek óta él a faluban egy
gólyapár. A hajdani "közösiskola"
szomszédságában volt a fészkük,
s gyakorta bámész szemekkel figyeltük a jövõ-menõ madarakat,
ahogy hordják kicsinyeiknek az
elkapott békát, halacskát, gyakorta még a kisebb kígyókat is.
Nagy örömünkre szolgált, ha valami okból kelepelésre adták a
fejüket. Hogy az említett õsi fészket mikor építették, már nem
emlékszik senki. Nagyságra csak
nõttön nõtt, terebélyesedett.
Mert tavaszonként friss gallyakkal tûzdelték, erõsítgették, tették ellenállóvá esõnek, szélnek,
viharnak. A legutóbbi õszi dörgedelmet már így sem bírta ki.

Fotó: Konrád László

Fotó: Keresztes Judit

Az elmúlt tavaszon új helyet kerestek, s találtak, közelebb az emberekhez, a házakhoz. Az útkeresztezõdésben álló oszlopot találták
megfelelõnek, s erre került az állványzat. Volt olyan esztendõ , hogy
csak egyikõjük tért haza fészkébe!
Lehetett rajta látni a szomorúságot,
hogy mindig csak a település közeli réteken, szántásokban, learatott
földeken vadászgatott. Az idei március elsõ napjaiban megjött a fi (fiú
gólya) s meg is szemlélte új, biztonságossá tett otthonukat. Rövidesen
párja is jön!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

„Aki akar, az így is tud tanulni…”

Dicséret

Az idézet szülõktõl származik. Bár nehezebb digitális úton tanulni, de lehet!
Több mindenhez kell alkalmazkodnunk az online tanítás-tanulás során,
mint a hagyományos tantermi oktatás esetében (internet, a választott platform, a rendelkezésre álló IKT- eszközök).
A tavalyi tanévvel összehasonlítva az idei évben már zökkenõmentesen
ment az átállás és a tanítás-tanulás is. A tanév elejétõl már készültünk folyamatosan tanulókkal, szülõkkel és kollégákkal a lehetséges átállásra. Megismerkedtünk a szükséges programokkal és mindenki számára hozzáférhetõvé tettük
õket. A sikerek ellenére azonban mindenki nagyon várja már, hogy visszatérhessünk az iskolába. Szeretnénk a tavaszi programjainkat megtartani, együtt
játszani, kirándulni és majd a tanévet méltón zárni. A digitális úton megtanított ismereteket is szeretnénk rögzíteni, elmélyíteni, hogy tanulóink a következõ tanévhez szükséges tudást megszerezzék.
A "visszatérés" mindenképp jó lenne!
Az elsõ lépést a biztonságos visszatéréshez már meg is tettük: iskolánk minden dolgozója regisztrált a védõoltásra. Az elsõ oltást megkaptuk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a szülõk nyugodt lelkiismerettel merjék gyermeküket
visszaengedni az iskolába. A nyitás elõtt fertõtlenítõ nagytakarítást végzünk,
majd a szükséges higiéniai elõírások szigorú betartásával igyekszünk tanulóinkat megvédeni a fertõzéstõl.
Reménykedünk a mihamarabbi nyitásban…

„Minden fáradozásból haszon lesz”
(Példabeszédek 14:23).

2021. 04. 12.

Ózdi Zsuzsanna koordinátor

Egy jól elcsépelt közhellyel mondva, minden gyermek
más. Nincs két egyforma ember és még sorolhatnánk.
Abban biztos egyformák vagyunk, hogy mindenki szereti, mindenkinek jól esik, ha megdicsérik. Vannak,
akik mindig dicsérnek, s vannak akik sosem. (Csak,
hogy a két végletrõl beszéljünk.) Ha sosem dicsérjük a
gyermeket, csak a hibáira hívjuk fel a figyelmét, ugyanúgy nem egészséges, minthogy mindenért megdicsérjük.
Mit érdemes dicsérni?
Szerintem a munkát, a megtett utat, a gyakorlást, a
küzdelmet, a tevékenységet.
A tehetséget, az adottságot nem dicsérni kell, hanem kiemelni, s erõsíteni. Hiszen nem azért dobja bele a kosárba a labdát, mert magas és hosszú kezei vannak. Hanem azért, mert megtanult kosarazni, edzett,
gyakorolt, kitartó volt, figyelt, stb...
Büszke vagyok rád, hogy ennyi munka és küzdelem
árán, ilyen messzire jutottál!
Siklósi Krisztián

