Medinai
Hírmondó

Az én falum Medina

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
XII. évfolyam 4. szám

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

2021. július-augusztus

A FÉNY

Áldással érkezett a fény,
hosszú volt az út, elfáradt szegény.
De megérkezett vele az üzenet,
egyszerûen, még is van remény!
Lágyan hûsíti arcunkat a szél,
a tett magáért beszél.
Minden sugár évmilliárdokról mesél,
S hogy helyet kaptunk itt a föld közepén,
múltat tisztel, jelent kötelez, jövõt remél.
Kuner János

Államalapításunk,
Augusztus 20-a
margójára
Az ünnep azt jelenti: a hétköznapok egymásutánjában megállni, együtt lenni, örvendezni
egymásnak, és együtt az Istennek, és az õ ajándékainak. A kenyér pedig jelenti az életet, az
isteni gondviselést, a munkát, a verítéket, az
imádságot, ígéretet és az áldást. E kettõ együtt
nem kevesebbet, mint az élet ünnepét jelenti.

Rohanó

világ

Az idõ múlásával minden és mindenki változik valamilyen irányba:
a technika, a személyiségünk, a ház, ahol felnõttünk. De mit is jelent az, hogy rohanó világ? Ha jobban belegondolunk, a világ önmagában nem rohan. Megvan a maga kis önálló csendességében. Akkor viszont miért nevezzük rohanónak? Mert mi, emberek úgy érezzük, hogy nincs idõnk semmire, senkire. Sokszor önmagunkra
sincs, vagy legalábbis ezt szoktuk mondani. Vannak, akik
túlhajszolják vagy túlvállalják magukat, netán versengenek egymással. Mások az „Élj a mának!” mottóhoz
igazodva élnek. Csak abba nem gondolnak bele, hogy
még ott a holnap is.
Miért van ez a nagy rohanás? Túl monoton? Hogyan tudunk lépést tartani? Sokan a technikára, tévére és az internetre panaszkodnak. Vannak, akik a reklámokat, illetve a túl sok felesleges információt okolják. Éppen ezért lemondanak a fentiekrõl és helyette inkább könyvet olvasnak vagy rádiót hallgatnak. Olyan is elõfordul, aki elõre elkészíti az egész heti, havi vagy éves idõbeosztását, akár órára, percre
pontosan lebontva, hogy mit és mikor kell elvégeznie. Néhányan
pedig inkább visszamennének a gondtalan gyerekkorukba, mert
ott nem számított az idõ és sokkal nyugodtabb volt minden.
Ezzel a témával foglalkozott egy ismert reklám, ami egy nagyapáról szólt, aki megrendezte a saját halálát csak azért, hogy a gyermekeinek legyen rá idejük. A történet szerint a nagyapa várta a
családját az ünnepekre, de azok nem értek rá elmenni hozzá. Pár
nap múlva mindhárom gyereke kapott egy levelet, amiben az szerepelt, hogy elhunyt az édesapjuk. Erre mind a három család elindult a nagyapa házához, és amikor bementek, ott állt egy megterített asztal és megjelent a nagyapa, kezében az ételekkel, boldog karácsonyt kívánva. Mindenki nagyon meglepõdött.
Mi a tanulság? Sokszor már annyira „rohanunk”, hogy nem
vesszük észre a körülöttünk élõket. Úgy van vele az ember, hogy
van még ideje, és az utolsó pillanatra hagy mindent. Az idõ múlékony, és csak azután jövünk rá erre, miután valaminek vége van. A
mai világban pedig már az a legnagyobb ajándék, ha valaki nekünk
adja az idejét. Idõt szakít ránk, s mindezt csupán azért, hogy velünk lehessen, beszélgethessen.
Vén Attila
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Közérdekû

Információk

információ

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 és szerda: 1530 - 1730
Vasárnap: 1400 - 1700
Könyvtáros: Görög Erika
medinakonyvtar7057@gmail.com
Tel .: 70/3859-515
(nyitvatartási idõ alatt )

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD
12 00

12 45

Szerda:
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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Medina Község
Önkormányzata az elvont
és megszüntettet adónemek,
valamint a terminál kihasználatlansága
miatt 2021. szeptember 1-vel megszünteti
a kártyás fizetési lehetõséget. A befizetéseket
továbbra is pénztári vagy banki befizetéssel és
banki átutalással teljesíthetik.
Megértésüket köszönjük

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

Kakasfõzésben

a legjobbak
2021. augusztus 20-án
a Romániai
testvértelepülésünkön,
Nagyszentmiklóson,
Kakasfõzõ
fesztivált
szerveztek.
A medinai
delegáció elsõ
helyezést ért el.
Gratulálunk
nekik.

ADOMÁNYOZÁS
Kérjük, hogy aki használható állapotban lévõ
háztartási gépeit vagy egyéb más feleslegessé
váló háztartási kiegészítõit (kályha, gáztûzhely, mosógép, televízió, hûtõ, kerékpár, bútor, stb.) elajándékozná és ezzel rászoruló családokat segítene, keresse Horváth Gergely
családgondozót Medina Község Önkormányzatánál csütörtökönként délután 14-16 óra között, vagy hívja a 74/434-010 telefonszámon.

Közvilágítási hibabejelentés
A településen fellépõ (10 db lámpatest feletti) szakaszhibákat a 06/80-20-50-20 ingyenes telefonszámon vagy az araminfo@eon.hu e-mail címen lehet bejelenteni az EON Zrt felé.

2021. július-augusztus

Medinai Hírmondó

3

Dinnye

Abban az „ánti-világban”, amikor én még gyermek voltam – nyaranta, dinnyeérés idején ritkán vetõdött a faluba egy dinnyéskocsi.
Hogy, hogy nem, nagy utcai játszódásunk közben hírét kaptuk, hogy a Sió hídjáról éppen, most ér a faluba egy dinnyével
teli rakatos kocsi. Dinnyét még csak nem is láttunk, nem hogy
ízleltünk, ettünk volna. Mi, fõszegi gyerekek, a kutak
alján Isten teremtette, gondozta „borízû ómát”
ismertük, rágcsáltuk. Nekünk ez volt a csemege.
Abba is hagytuk, a rongylabdázást,
hogy gyermeki agyunk találmányaként utcánk, majd fél lábszárig érõ
porából nagy gyorsasággal buckákat építsünk abban a reményben,
hogy átmenvén rajta a kocsi,
megbillen, és sok-sok, finomság
gurul-gurul mindenfelé, nekünk más dolgunk nem lesz,
csak bekormányozzunk õket a
kiskapun.
Gyorsan el is készültek a kupacok: egyiket erre a keréknyomra, a másikat arra, ide kettõt egymás mellé, oda is… majd az
utca hosszában. A deszka kerítés
árnyékában húztuk meg magunkat,
várva a nagy eseményre, mikor aztán
rohannunk kell, kapni és terelgetni…

Jött a kocsi. Hol a gazda, hol a felesége éles hangon kínálta a
magukat kelletõ dinnyéket. Nyílott egy-egy utcaajtó, kitipegett
abbahagyó nagyi. Mi a leskelõdõ-várakozók meg bámész pofával látjuk, hogy a lovak ügyesen mozgatva a rudat, hol erre, hol
arra kerülik ki az általunk emelt kupacokat. Végül a legnagyobbon mégis átmasíroz a kerék, a úgy szétnyomta mint nagyi sodrófájával a gyúródeszka lisztjét.
Ezen idõ alatt szinte még levegõt
sem vettünk, a nagy izgalomba …, de
lett, ahogy lett, elúszott a nagyon
kívánt csoda: a dinnyeevés!
Elment a dinnyéskocsi! Befordult a sarkon a másik utcába. Mi meg lógó orral
azon töprengtünk valamennyien, hogy nem tudtunk túljárni az okos lovak eszén.
Lesz jövõre is nyár. Addigra erõsebbek is leszünk, nagyobb kupcokat fogunk építeni. Újból folytattuk a rongylabdázást!

Fotó: Konrád László

Konrád László
Egyed Antal díjas
helytörténész

Medinai kisemberek nagy mondásai
Aki kisgyerekek között tölti élete nagy részét, igen sokat beszélget
velük, mivel kíváncsiak, kérdeznek, feleletet várnak. Sok mindenrõl véleményük is van és ezek a vélemények néha kissé kifordítottak, furcsák, elhangzásuk megmosolyogtatja azt, aki hallgatja.
Egy-egy ilyen kisgyermeki bölcsesség megmaradt az emlékezetemben.
Rita és Erzsike játék közben összevesztek.
– Mi van lányok ölre mentek? – kérdezem.
– Nem! Kanizsára! – feleli Erzsike.
Orvosos játékot játszanak, Mariann az orvos
– Ez a gyerek beteg, legyenszíves, adjon neki algopirinát! –
mondja az egyik baba „anyukájának”.
Két kislány hangosan pöröl egymással. Anita megunja és rákiabál a pajtására
– Ne kiabálj, nem vagyok én vak!

Dadus néni biztatja a gyerekeket: „Egyétek meg az almát, mert
tisztítja a fogatokat”
Csabi: – Miért, beletették a fogkrémet?
Hársfavirágot szedtünk az udvaron. Lacika segít. Elmondom,
hogyha megszárítjuk, teát fõzünk belõle. Odajönnek a kiscsoportosok, Lacika magyaráz:
– Azért szedjük a hársfavirágot, hogy kamillateát fõzzünk
belõle!
Valamelyik gyerek meglökte a hintát, és Zsófi beütötte a fejét
– Elõször megbolondulok, aztán meghalok – mondja felháborodottan.
Kinga beleharapott az erõs paprikába, fújja ki a levegõt.
– Gõzölöm magam, mert erõs a paprika.
Sárdiné Iker Anna gyûjtése
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