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Az én falum Medina

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
XII. évfolyam 3. szám

MEDINA K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK I NGYENES L APJA
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„Mesevilág, most mennem kell”
Nyolc nagycsoportos óvodás
ballagott június 11-én, pénteken. A nagycsoportos gyermekek szülei virágokkal, lufikkal és
színes szalagokkal „ünneplõbe
öltöztetették” az óvoda udvarát.
Nem lehet meghatódás nélkül
elköszönni ovisainktól. A szinte
pillanatok alatt elrepült 3 év
után megkapták kis tarisznyájukat az óvónénik által belerakott
kis emlékekkel. Kis ballagóink
versekkel, dalokkal búcsúztak
ovis társaiktól az óvónéniktõl,
dadusnéniktõl. Az óvoda minden dolgozója nevében kívánunk nekik boldog, sikeres iskolás éveket.
Kirchner Erzsébet
intézményvezetõ

Információ a sertésteleppel Hajrá Medina!
kapcsolatos intézkedésekrõl Nemzeti Vágta 2021
Tisztelt Lakosság!
Medina Község Önkormányzata mindent
megtesz a sertéstelep okozta elviselhetetlen
szaghatás megszüntetése érdekében.
Több alkalommal is egyeztetni próbáltunk a sertéstelep mûködtetõjével. Ennek
eredménytelensége miatt az Önkormányzat

bejelentéssel élt a Tolna Megyei Kormányhivatal illetékes fõosztályán, a hatóság ellenõrzése jelenleg is folyik.
Tárgyalásra került sor továbbá a települési fõépítésszel és a Meridián Kft. településtervezõjével, a helyi építési szabályzatnak
állattartó telep elhelyezésére vonatkozó szabályai módosításával kapcsolatosan.
Ezzel párhuzamosan folyik a
településen az aláírásgyûjtés,
mely a jegyzõ elõtt indítható birtokvédelmi eljárás kezdeményezése érdekében kerül gyûjtésre.
Kérünk mindenkit arra, hogy írja alá, ha érintett a sertéstelep
okozta bûz problémájában.
A fentiekbõl látható, hogy az
Önkormányzat elkötelezett abban és mindent megtesz azért,
hogy a sertéstelep okozta bûz
mihamarabb felszámolásra kerüljön.
Tisztelettel:
Vén Attila polgármester

Kedves Olvasó !
Az idei esztendõben Medina település képviselteti magát, a 14. alkalommal megrendezésre kerülõ
Nemzeti Vágtán . Egész pontosan,
a rendezvény Kishuszár vágtáján
áll starthoz a falu színeiben lovas.
Mivel a rendezvény „kilépett már
a gyerekcipõbõl”, és a szép apránként rárakódó patinával járó konzekvenciák a szigorú szabályrendszer mellett kiforrott indulási feltételeket hoztak magukkal. Az
olasz minta ihlette versengés évrõl-évre fejlõdve lovas kulturális
eseménnyé nõtte ki magát, igazi
közösségformáló erõvel .
Év elején, februárban több különbözõ megkeresést kaptam
szakmabeliektõl, hogy lovagoljak
a versenyen vagy, hogy segítsek
tenyésztõi munkám kapcsán lovat kiállítani. A felkérések miatt
merült fel bennem, hogy miért
ne indíthatna Medina is lovast.
Folytatás a 2. oldalon

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
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 és szerda: 1530 - 1730
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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KÖSZÖNET
Valamennyi medinai bölcsõdés,
óvodás és iskolás gyermek részesülhetett abból az adományból,
melyet több tolna megyei településhez hasonlóan a Rotary Club
Szekszárd juttatott el Medinára
is. Ezúton is Köszönetünket fejezzük ki a jégkrémekért.
Medina Község
Önkormányzata

ROTARY CLUB

A Rotary olyan világszervezet,
amelyben különbözõ foglalkozású emberek készek vállalni a
humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas
etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban
terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az
ideálokat ápolják a rotarysok a Rotary Klubokban,
baráti összejöveteleiken. Az egyes rotarysok ezeket az ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint élnek. Teljes mértékben mentes a politikától, nem támogat politikai pártokat, irányzatokat, és nem fogad el tõlük semmiféle támogatást.
A Rotary célmeghatározása: a barátság ápolásán
keresztül alkalmat találva hasznosnak lenni mások számára. A Rotary célja az önzetlen segítõészség, a cselekvõ humanizmus a mindennapi
életben. A Rotary ezt a célt a következõ módokon
igyekszik elérni:
– a barátság ápolásával, amely alkalmat ad
hasznosnak bizonyulni mások számára, – a ma-

gán- és hivatásbeli életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése által, –
valamennyi rotarys felelõsségteljes magán-, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával, – a jó szándék ápolásával, amely a népek
közötti megértést és békét szolgálja olyan tevékeny emberek világközössége által, akiket a segítõkészség ideálja egyesít. A Szekszárdi Rotary
Klub 1998. március 17-én alakult 17 taggal a pécsi rotarysták biztatásával, szakmai és erkölcsi
támogatásával. Jelenleg 22 aktív és 8 tiszteletbeli taggal mûködnek. Már az elsõ projektjeikkel sikerült elfogadtatni magukat a város polgárai körében. Számos kezdeményezésük évente viszszatérõ projektté formálódott, így a Faddi Gyermekotthon támogatása, a Hospice helyi alapítványának támogatása, a városi iskolák és tehetséges fiatalok segítése. Projektjeikhez az anyagi
forrást a klubtagok befizetéseibõl, és az általuk
szervezett rendezvények (rotary bál, koncertek,
borárverés) bevételeibõl biztosítják.
Klubéletük aktualitásait, szervezett programjaikat és új projektjeiket honlapjukon követhetik
nyomon www.rotaryszekszard.hu

Hajrá Medina! – Nemzeti Vágta 2021
az elképzelésemrõl és errõl a lehetõségrõl.
Maximálisan üdvözölte a dolgot és örült a
megkeresésének. Mivel a falu is partner volt
a dologban az önkormányzat által, hát elkezdtük a felkészülést. Március elején megkezdtünk egy intenzív tréning munkát. Miután a ló és lovas itthoni körülmények között elérte a várt szintet, hogy minél felkészültebben állhassunk rajthoz, elutaztunk
Tolnára. Tolnán a Picurka Póni–tanya vendégei voltunk bõ 2 hétig. Az ottani lóállomány
segítségével modelleztük le a
Fotó : Maláti Adrienn
futamon elõkerülõ szituációkat, és versenyhelyzetet. Párosunk remekül vette az akadályokat, és a tanya lovai is nagyszerû edzõpartnerek voltak.
Az edzések azóta is töretlenül
folynak, újra itthon.
Június elején hivatalosan is
elfogadták a nevezésünket a
2021 évi Nemzeti vágtára. Medina színeiben Aumann Elena,
Albi nevû cremello, sport póni kanca hátán, Kishuszár
(utánpótlás korosztály) kategóriában a Csemõi elõvágtán
áll starthoz! Hajrá Medina!
Szalai Dániel

Folytatás az 1. oldalról
Év elején Erdei Mihály gyöngyöspatai ménesébõl, munkakapcsolatunk révén került hozzám egy Cremello sport póni. Mivel mindenben megfelelt a kiírásnak, és magas Shagya
Arab vérhányada is ígéretessé teszi a futam
kapcsán, a ló meg volt. Szerencsére egy tanítványom is megfelel a követelményeknek és
szívesen nyeregbe száll a versenyen. Miután
a technika feltételek adottak voltak, megkerestem Polgármester urat, hogy mit gondol
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Dr. Fodor Réka missziós orvos:
legyünk hálásak azért, amink van
Nehéz lenne Olyan embert találni a nyolcmilliós Onitshában, aki nem hallott volna
még „doktor Rékáról” Így emlegetik a nigériai városban dr.
Fodor Rékát, akit Isten küldöttének tekintenek az afrikaiak.
A fóti missziós orvos nemcsak
meggyógyítja az éhezõket, hanem enni is ad nekik. Onitshában érte a pandémia, így a két
hétre tervezett segítsége két
hónapra nyúlt. A városban két
hónapig zárva volt a piac, ami
az itt élõk egyetlen bevételi
forrását jelentette. Tavaszszal elképzelhetetlen éhezés tört ki ebben a
nyolcmilliós fõvárosban.
– Erõt kellett vennem
magamon – meséli a doktornõ –, hogy látva a sok
borzasztó szenvedést, ne
hagyjon el a remény, hogy
egész nap mosolyogjak,
motiváljam az embereket,
vigasztaljam a papokat.
De este, amikor senki
nem látott, végigzokogtam az éjszakát a szobámban. Belegondoltam, bármilyen adományt is kapunk, bármennyit is segítek, az itt élõk szenvedésének enyhítéséhez ez kevés. A több mint tízmillió
forintnyi
élelmiszersegély, amibõl legutóbb arra
is jutott, hogy ellássunk
négyezer családot rizzsel,
hogy túléljék a legnehezebb idõszakot. Büszke lehettem volna arra, hogy megmentettem az életüket. De én
nem büszke voltam, hanem
össze voltam törve, miután
belegondoltam, hogy az afrikaiakon kívül mennyi nélkülözõ ember él még a világon.
A koronavírusnál százszor
vagy ezerszer súlyosabb kór
az ÉHEZÉS, amiben a statisztikák szerint csak tavaly nyolcmillióban haltak meg! E sorokat olvasva összeszorul az
ember szíve, hogy mennyit
jelent az, hogy hová születtünk. Ha hazajövünk, mit látunk? A sok nyavalygó, panaszkodó, hisztis, depressziós, lehajtott fejjel járó embert, akik úgy tûnnek, mintha a sík talajon ezt keresnék,
hol a gödör, amibe beleeshet-
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A világ megismerése érdekes,
hasznos, gyönyörködtetõ, félelmes
vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a
legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.
Márai Sándor

nének. Azóta próbálom elmondani: ha azt érezzük,
hogy tele vagyunk problémával, legyünk hálásak azért,
amink van, még akkor is, ha
ez nem Hollywood. Hiszen,
ha hazamegyünk, van fedél
fejünk fölött, van áram, ha
megnyitjuk a csapot folyik a
víz, és ha betegek vagyunk,
ellátnak minket.
Ellenben Afrikában még
társadalombiztosítás sincs.
Ha valakinek itt nincs pénze,
és megbetegszik, akkor meg-

ós lesz az egész nemzet. Itt,
ebben a nyomorban, amibe
belecsöppentem, több boldogságot, több mosolyt, több
hitet látok, mint otthon. Ez
azt üzeni a civilizált világnak,
hogy gondoljuk újra az életünket. Hiszen az a legfontosabb, hogy boldogok legyünk. Ha az ember boldogtalan, teljesen mindegy, hogy
van-e áram vagy nincs.
Az emberek globálisan 930
millió tonna élelmiszert pazarolnak el évente, ezzel a meg-

hal. Ennek ellenére az emberek nem lázadoznak, mert így
nõttek fel, így szocializálódtak. Mindenkinek megvan a
lehetõsége, a szabadsága,
hogy válasszon: elégedetlenkedik, vagy hálát ad a jóistennek, hogy van lába, még ha fáj
is egy kicsit.
Az én életem sokkal gazdagabb ma, mint öt évvel ezelõtt, mert megtanultam hálásnak lenni. Hiszek abban,
hogy a mosoly ugyanolyan
fertõzõ, mint a vírus, és ha
mosolygunk, akkor az elterjed el a világban. Törekedni
kell a jóra, hogy elérjük, amit
szeretnénk, de észre kell venni a jót és még ha nem is vagyunk vallásosak érezzük a
hálát érte. Enélkül depresszi-

termelt élelmiszerek 17 százaléka pocsékba megy – derül
ki az ENSZ friss környezetvédelmi jelentésébõl. A szervezet idén új kutatási módszerek segítségével még pontosabb felmérést tudott készíteni, ennek megfelelõen jelentõsen több élelmiszer-hulladékot talált, mint az elõzõ jelentés során – körülbelül az
abban leírt mennyiség dupláját. A háztartásokban globális
átlagban fejenként 74 kilogrammnyi étel végzi a kukában, és Magyarország különösen rosszul áll az európai mezõnyben: a kontinens 21 vizsgált állama közül nálunk a
harmadik legmagasabb az
éves fejenkénti élelmiszer-pazarlás, 94 kilogrammal – Mál-

ta és Görögország azért meszsze elõz minket, 129 és 142
kilogramm per fõvel.
Az élelmiszertermelés 17
százalékába az otthon, éttermekben, üzletekben és áruházakban elpazarolt ételek
tartoznak bele, de az ENSZ
megjegyzi, rengeteg élelmiszer megy pocsékba már a
mezõgazdaságban és az ellátási lánc különbözõ pontjain
is, ami azt jelenti, hogy valójában körülbelül a megtermelt
élelmiszerek egyharmada sosem kerül elfogyasztásra.
A 930 millió tonnányi
ételhulladékkal 23 millió
kamiont lehetne megtölteni, amelyek sora hétszer
körbeérné a Földet. Az
ENSZ adatai szerint ugyanakkor 2019-ben közel 700
millió ember nem jutott
elegendõ élelmiszerhez a
Földön.
Emellett az üvegházhatású gázok kibocsátásában is
jelentõs szerepet játszik az
élelmiszer-pazarlás: a klímaváltozást hajtó kibocsátások 10 százaléka írható a
túltermelés számlájára, ráadásul az intenzív gazdálkodás a biológiai sokféleség irtásához és a környezet különbözõ módú szennyezéseihez is hozzájárul.
Az ENSZ szerint a kormányoknak és a vállalatoknak
is fontos cselekedni az ügyben, de mindenki tehet a
probléma ellen azzal, ha megfontoltan porciózza az ételeket, ha bevásárlás elõtt ellenõrzi a hûtõ kapacitását, vagy
ha igyekszik a rendelkezésre
álló élelmiszerek felhasználásával sütni-fõzni. „Annyira
hozzászoktunk az étel pazarlásához, hogy megfeledkeztünk az értékérõl, és annak az
áráról, amit a növekvõ globális populáció etetéséért a természetnek fizetnie kell. Tetszik vagy sem, mi, az otthonainkban vagyunk a legjelentõsebb részei a problémának” mondta Marcus Gover, a jelentés elkészítésében segédkezõ környezetvédelmi szervezet, a Wrap vezetõje.
(az oldalt összeállította
Vén Attila)
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Gyermeknap az óvodában
Június 3-án csütörtökön tartottuk
meg a gyermeknapot az óvodában.
Igyekeztünk titokban tartani, hogy
meglepetést szerezzünk a gyerekeknek. A napunk fél 9-kor reggel a
Csurgó zenekar koncertjével kezdõdött. Az igazán vidám sok mozgással
és nevetéssel töltött idõ Krisztián
bácsival megalapozta a nap hangulatát.
Majd a gyerekek Cselkó Dórával
a Humánszolgáltató központ munkatársával kézmûves foglalkozáson
vehettek részt. Kiegészítette ezt
még csillámtetoválás, amit nagyon
szeretnek a gyerekek. Majd kedvükre rajzolhattak aszfaltkrétával.
Nagyon szép rajzok születtek.
Amit a fiúk nagy izgalommal vártak az a szirénázó rendõr autó volt,
amibe be is ülhettek.
A rendezvény alatt különbözõ finomságokat és jégkrémet is kaptak a gyerekek. És ajándékba mindenki egy szélforgót vihetett haza.
Hamar eltelt a délelõtt. Köszönet a
jó hangulatért a Csurgó zenekarnak, Dóri néninek, a rendõr bácsiknak és kollégáimnak, hogy segítették a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítását.
Kirchner Erzsébet
intézményvezetõ

Úgy, mint minden sok más, a hajdani

õsi ünnepek egész sora, így a „májfa” állítás” is a kapitalista szükség szemétdombjára került.
Ma a falu fiataljai másképpen ismerkednek mint hajdan, az évente kétszer,
háromszor megrendezett falubeli bálokon. Nem divat ez!
Mára szinte elfeledett a „májfa tûzése”. A mindenrõl, mindenkirõl jól értesültek, jó elõre vélték tudni, hogy melyik eladósorban lévõ leányzónak melyik legény fog fát állítani. Igaz, eme fiatalok már elõzõleg is adták jelét egymás
iránt szimpátiájuknak, de mostantól a
lányos ház udvarába telepített fa, a szellõ lebegtette szalagjaival adta hírül öszszetartozásukat.
Ilyenkor összefogtak a „pajtikálók”, a
mindennapokban is szoros barátságban
lévõ 5-6 legény, akik már jó elõre
„megsikálták”, kinézték az erdõszél legformásabb növendék nyárfáját. A sötétedés beálltával kifûrészelték, vállaikon
hozták a falu szélére.
Díszítették, felszalagozták a krepp-papír lehetséges minden színével, de
egyik-másik pénzesebb legénynek igazi
selymes szalagokra is tellett.
Ahogy besötétedett, megbékélt a falu,
egész napos csaholás után a kutyák is elhallgattak – óvatosan, zajt, csoszogást

Medinai „májfák”

nem csapva, indultak a kiszemelt házhoz. Azért mindig volt valami huncutság a lányos szülõk és a majdani võ között, mert erre az estére/éjjelre a házõrzõ Bundi kutyát az istállóba zárták,
hogy neszt, dörmögést, zajt ne halljon,
hogy oka lehessen az ugatásra!
A legények gyorsan és csendben dolgoztak, s elkészült a májfa helye. A gazda/apa egy-egy pohár borral még serkentette is mindannyiukat.
Röviddel éjfél múltával helyére került
a szépen feldíszített, büszkén magasodó
májfa/májusfa, adva így tudtára mindenkinek a két fiatal szorosabb kapcsolatát egymással. Május elsejének reggelén a „pajtikálók” végigjárták az utcákat,
kíváncsiskodva, hogy az eladó sorban lévõ lányok közül ki kapott még legényektõl májusfát.
Barátok között szóba került az is,
hogy közülük vajon ki lesz a következõ
és melyik lányka tetszik meg neki?
Elmúlóban van eleink szép szokása!
Manapság az aprócska lánykák dicsekedhetnek díszített májusfa ággal, amit
édesapa, vagy inkább a múltra jobban
emlékezõ nagyapa „tûzött a kapu lécei
közé erõsítve” unokájának.
A „májfák” kitáncolása is elmaradt!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

