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Medinai HírmondóMedinai HírmondóTiszta vizet a pohárba! – Medinán is

III. évfolyam 6. szám MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA 2012. december

Ady Endre: Karácsony
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívbõl 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. 

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erõ hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra… 

Év végi gondolatok
Tél van! Taposom a hófedte utcákat! Ezernyi gondolat jár a fejemben! Mi is

történt az elmúlt egy év alatt? Eszembe jutnak Soren Kierkegaard, a XIX.
század nagy magányos gondolkodója szavai:

„Az élet csak úgy érthetõ, ha visszatekintünk, de csak úgy élhetõ,
ha elõrenézünk.” 

Kedves medinai lakótársaim! Nem kellenek a szavak! Nézzünk
magunkba, nézzünk szét, és tekintsünk vissza, látjuk, hogy a közös
gondolatokat tettek követék! Elõre néztünk és nézünk, így egy
élhetõ, szépülõ falu jövõjét építjük, önökkel együtt! Az advent a

várakozás, felkészülés ideje. Nagy szükség lenne arra, hogy a
lelkünket kitisztítsuk, szembe nézzünk önmagunkkal. Ha nem

is tudjuk annak, akit megbántottunk, kimondani azt, hogy
bocsáss meg, ne haragudj, legalább magunkban mondjuk ki.
Szükség van erre, mert e nélkül hiába van karácsonyfa, az
ajándék, ha belül nincs béke, nincs ott a megszületett Jézus,

akkor a karácsony csak fenyõünnep!
Ezúton is szeretném megköszönni, azoknak a segítõ,

jóindulatú családoknak, embereknek a segítségét, akik
részt vettek az elmúlt években a falunk fejlesztésében
és szépítésében! 

Áldott, Békés , Meghitt Karácsonyi
Ünnepeket kívánok!

Vén Attila

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a fa-
lu lakosságát 2012. december 20-án (csü-
törtök) 17 30  kor kezdõdõ  hagyomá-
nyos  Falukarácsonyi ünnepségünkre.

Medina Község Önkormányzata

Többéves elõkészítés után mér-
földkõhöz érkezett az Európai
Unió támogatásával megvalósu-
ló Medina Község ivóvízminõ-
ség-javító beruházás projektje:
2012. december 5-én Vén Attila
polgármester és a kivitelezõ kép-
viseletében Artim András cégve-
zetõ elhelyezte a projekt doku-
mentumait egy acél idõkapszu-
lába. Az ünnepélyes alapkõleté-
tellel megkezdõdött a beruházás
kivitelezési szakasza.

Az ivóvíz minõségének javí-
tása kötelezõ feladat, a
kútvizek káros anyag
tartalmának határér-
tékét a 201/2001-es
kormányrendelet írja
elõ. A vizsgálati ered-
mények szerint Medi-
na ivóvizét biztosító
kutak vízkémiai kom-
ponenseiben az ammó-
nium meghaladja az
elõírt határértéket,
emiatt a kitermelt víz
vízkezelést igényel. A
beruházás megvalósítá-
sa során a község teljes lakossá-
ga - 900 fõ - megfelelõ ivóvízel-
látása biztosított lesz. 

A projekt célja olyan víztisztí-
tó technológia telepítése, amely

lehetõvé teszi a megfelelõ mi-
nõségû ivóvíz-szolgáltatást. En-
nek megvalósítására még 2009-
ben nyújtotta be igényét Medi-
na Község Önkormányzata a

Környezet és Energia
Operatív Program pályá-
zati forráshoz. A sikeres
elsõ fordulóban kidol-
gozták a beruházás rész-
letes terveit, beszerezték
a szükséges engedélye-
ket, és benyújtották a
második forduló (kivite-
lezési szakasz) pályáza-
tát.

A második forduló
eredményes pályázatá-
nak köszönhetõen a be-
ruházás közel 200 millió

forintos költségvetésébõl
182.769 ezer forintot nyert az
önkormányzat az Európai Unió
Kohéziós Alapjából.

A közbeszerzési eljárásokat

követõen kiválasztották a kivi-
telezõ konzorciumot. A   Hírös
Mester Kft. és Water Solution
Mérnöki és Kereskedelmi Kft.
közös ajánlattevõként végzi el a
kivitelezési munkákat. A kivite-
lezési munkák során egy telje-
sen új, a víztisztítási technológi-
át magába foglaló épület épül a
jelenlegi vízmû területén. A te-
lepülés képébe szervesen illesz-
kedõ épület ad otthont a szoci-
ális blokknak is.

A beruházás részeként egy
új, 130 méter mély kutat is fúr-
nak, melybõl a tervek szerint
180 m3 vizet nyernek naponta.
Egy új gerincvezeték építésével
Medina Szõlõhegy egészséges
ivóvíz ellátása is megoldódik.

A korszerûsítés eredménye-
ként minimálisra csökken majd
az ivóvíz káros anyag tartalma,
hosszú távon megalapozva az
itt élõknek az egészséges élet-
hez és környezethez való jogát,
tovább növelve a település la-
kossági és gazdasági vonzóké-
pességét.

MMedinai HHírmondó
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Közérdekű
információk

MEDINA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd :13

00
-16

00

Szerda: 800 - 1200 , 1300 - 1600

Csütörtök - Péntek: 800-1200

Elérhetõség: Tel.: 74/434-010 
E-mail:

phivatalmedina@tolna.net 
http://www.medinafalu.hu

ORVOSI RENDELÕ 

Dr. Endrõdi Csaba 
Tel.: 74/434-078

VÉDÕNÕ 

Pálfiné Andics Edit 
Tel.: 74/434-010

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT

Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010  

Fogadóóra:
csütörtök- péntek 800 -1200

KÖNYVTÁR 

Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124

FALUGAZDÁSZ 

FOGADÓÓRÁJA 

Szerda: 1300-1600

ISKOLA 

Tagintézmény-vezetõ: 
Götz Csabáné 

Tel.: 74/434-103

ÓVODA 

Tagintézmény-vezetõ: 
Pusztainé Vaczula Mátra

Tel.: 74/434-100

KÖRZETI MEGBÍZOTT

Konrád János 
Tel.: 06-20/369-55-50

TANYAGONDNOK

Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60

2012. 08. 01-jén hatályba lépett a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Korm. rendelet, köz-
ismertebb nevén az új állatvédelmi törvény
legújabb módosítása.

Ennek értelmében a kutyákat kötelezõ
chippel ellátni, melyet a gazdáknak
2012. december 31-ig van idejük
elvégeztetni.

Az állatvédelmi törvény azt is megha-
tározza, hogy az állatorvosok 3.500 fo-
rintot kérhetnek el a chip beültetéséért, mely
már magában foglalja a transzponder
(chip) árát, a beültetés dí-
ját és az országos eb-
adatbázisba való re-
gisztráció díját is.

2013. JANUÁR 1-JÉ-
TÕL A 4 HÓNAPOS-
NÁL IDÕSEBB EBE-
KET MÁR CSAK ELEKT-
RONIKUS TRANSZPONDERREL (CHIPPEL) MEGJELÖLVE LEHET TARTANI,
EZÉRT NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK AZ EBTARTÓK FIGYELMÉT, HOGY 2012.
DECEMBER 31-IG EZT KÖTELEZÕ ELVÉGEZTETNIÜK.

Medina község esetében szervezett keretek között lehetõség nyílik a
chipezés elvégeztetésére; ennek idõpontjáról és módjáról mindenki
kiértesítésre kerül.

❖ ❖ ❖

2007. február elsejétõl mûködõ körjegyzõség nem mûködhet tovább, mert 
Medina község a szekszárdi, Zomba község a bonyhádi járásba fog tartozni. A
jogszabályi kötelezettségének eleget téve Medina a környezõ Sióagárd, Harc,
Kölesd és Kistormás községek önkormányzataival együttmûködve Kölesd Kö-
zös Önkormányzati Hivatal néven, kölesdi székhellyel új hivatalt hozott létre.
A megállapodást az öt közösség önkormányzata Sióagárdon, együttes képvise-
lõ-testületi ülésen, egyhangúan fogadta el. A tárgyalások során az volt a vezérelv,
hogy egyik település lakói sem kerüljenek hátrányba a többivel szemben. 2013.
január 1-jétõl Medinán a jövõben is a hét minden munkanapján nyitva áll a hi-
vatal, mely a jelenlegi ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket. 

❖ ❖ ❖

Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 9/2012
(XI.30.) Önkormányzati rendelete alapján Medina Közigazgatási területén a ma-
gánszemélyek kommunális adóját évi 12.000 forint/ingatlanra emeli, azoknak
az ingatlan tulajdonosoknak, akik állandó medinai lakcímmel rendelkeznek, évi
6.000 forint/ingatlan kedvezményt biztosítanak.

TTáájjéékkoozzttaa ttóó

Az egyik Medinai Hír-
mondóban utaltam
arra, hogy folytatni
fogom azt a helytör-
téneti eseményt,
amely azokról szól,
akik korábban a me-
dinai dolgozók iskolá-
jában elvégezték az
általános iskola 7. és 8.
osztályát, majd ez-
után beiratkoztak a
Csapó Dániel Mezõ-
gazdasági Techni-
kum levelezõ tagoza-
tára. Ez azt is jelentet-
te, hogy a tagozat Me-
dinán fog mûködni
és a tanárok jönnek
ide.

Mi késztette õket
erre? Számukra sen-
ki nem tette kötele-
zõvé. 

Hogyan is történt? 
1960-ban megala-

kult Medinán is a
Termelõ Szövetkezet; a lakos-
ság nem nagy örömére. Akik
akkoriban éltek és még ma is
élnek, jól emlékeznek a keser-
ves gyõzködésekre, a nem ép-
pen szívélyes agitálásokra,
amelyek inkább zaklatások
voltak, mint szép meggyõzé-
sek.

Ezekre az idõkre én is na-
gyon jól emlékszem. Miért is
említem mindezt? Mivel súlyo-
san érintett engem is.

Gyakoriak voltak a kocsmai
verekedések az agitálók és az
agitáltak között. A falu rette-
gésben volt. Jeleztük a felsõbb
irányítóknak az eseteket. Majd
kis idõ múlva úgy határoztunk
mi pedagógusok, hogy a falu
segítõivel együtt részt ve-
szünk a beszervezésben. Így is
történt. Még Szõlõhegyen is
vállaltuk a beszervezést. A zak-
latások és veszekedések meg-
szûntek. Mindennek az lett a
vége, hogy több személy pró-
bálkozásával sem sikerült el-

nököt választani. Végül én let-
tem a tsz elnök. 

Errõl nem kívánok bõveb-
ben írni, csak röviden annyit,
hogy 5 évig voltam elnök. Az
iskola igazgatása alól felmen-
tettek. Ez végsõ soron úgy vég-
zõdött, hogy a medinai iskolá-
hoz már nem kerültem vissza.

A tsz-ben végzett munkám
fõleg arra irányult, hogy szak-
embereket keressünk, és a tag-
sággal szoros kapcsolatom le-
gyen. A szakembereket több-
ször kellett váltani nem a szak-
tudásuk miatt, hanem az em-
berekkel való bánásmódjuk
miatt. 

Végül is úgy gondoltam, az
lesz a legjobb megoldás, ha fa-
lubeliek lesznek a szakvezetõk
is. Senki erre nem lett kijelöl-
ve, csupán a szakvezetés elsajá-
títás feltételeit igyekeztem
megteremteni.

A palánki Mezõgazdasági
Technikum vezetõivel egyetér-
tésben a levelezõ tagozat meg-

szervezésébe kezdtünk. Ez azt
is jelentette, hogy a tagozat Me-
dinán fog mûködni (kihelye-
zett). Feltétel volt a 10-15-ös lét-
szám az induláshoz. Medináról
9, Szedresrõl 5, Kölesdrõl 1 fõ-
vel létrejött a levelezõ tagozat
15 létszámmal. A tagozat heten-
te kétszeri foglakozást jelentett
a hallgatóknak (délutánon-
ként). 1964-ben kezdõdött a
tanfolyam és 1967-ben érettsé-
giztek. Lemorzsolódás nem tör-
tént, minden hallgató sikeres
érettségi vizsgát tett, sõt töb-
ben dicséretben is részesültek.

A tagozatvezetõ Kiss László
tanár, osztályfõnök Horváth
János tanár, Papp Lajos tanár,
Gergely Pál tanár, valamennyi-
en a palánki technikumban ta-
nítottak. Medinai tanárok ket-
ten voltunk Berkes Miklós kol-
legával. 

Medinai érettségizettek:
Haffner Béla, Lengyel Lajos,
Mester János, Mészáros Ádám,
Németh Gábor, Oláh József,

Parrag Sándor, Szabó István,
Szabó József. 

Szedresiek: Fekete József,
Kovács Ferencné, Nagy Gyula,
Nagy Lajosné, Pfeffer József. 

Kölesdi: Kovács Andrásné.
Én személy szerint örültem

és gratuláltam a leérettségizet-
teknek, mert úgy gondoltam,
hogy a megszerzett több tudá-
sukkal, jobb életkörülményük
alakulhat ki, amit szorgalmuk-
kal szereztek meg. Többségük-
nél ez így is történt.

Sajnos, amikor errõl a hely-
történeti eseményrõl beszá-
molok, már többen nincsenek
közöttünk. Pedig valamennyi-
en példát mutattak az utókor
számára, mert bebizonyítot-
ták, hogy a tanulással szerzett
szellemi tõke több, mint az
anyagi tõke, azaz a tudás nem
vész el, értékét megõrzi.

Köszönjük valamennyiük pél-
damutatását!

Csajbók Kálmán

MMedinai HHírmondó

RÉGI IIDÕK EEMLÉKÉRE
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VÉDÕNÕ 

Pálfiné Andics Edit 
Tel.: 74/434-010

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT

Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010  

Fogadóóra:
csütörtök- péntek 800 -1200

KÖNYVTÁR 

Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124

FALUGAZDÁSZ 

FOGADÓÓRÁJA 

Szerda: 1300-1600

ISKOLA 

Tagintézmény-vezetõ: 
Götz Csabáné 
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Tagintézmény-vezetõ: 
Pusztainé Vaczula Mátra

Tel.: 74/434-100
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Konrád János 
Tel.: 06-20/369-55-50
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Szászi József
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2012. 08. 01-jén hatályba lépett a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II. 16.) Korm. rendelet, köz-
ismertebb nevén az új állatvédelmi törvény
legújabb módosítása.

Ennek értelmében a kutyákat kötelezõ
chippel ellátni, melyet a gazdáknak
2012. december 31-ig van idejük
elvégeztetni.

Az állatvédelmi törvény azt is megha-
tározza, hogy az állatorvosok 3.500 fo-
rintot kérhetnek el a chip beültetéséért, mely
már magában foglalja a transzponder
(chip) árát, a beültetés dí-
ját és az országos eb-
adatbázisba való re-
gisztráció díját is.

2013. JANUÁR 1-JÉ-
TÕL A 4 HÓNAPOS-
NÁL IDÕSEBB EBE-
KET MÁR CSAK ELEKT-
RONIKUS TRANSZPONDERREL (CHIPPEL) MEGJELÖLVE LEHET TARTANI,
EZÉRT NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK AZ EBTARTÓK FIGYELMÉT, HOGY 2012.
DECEMBER 31-IG EZT KÖTELEZÕ ELVÉGEZTETNIÜK.

Medina község esetében szervezett keretek között lehetõség nyílik a
chipezés elvégeztetésére; ennek idõpontjáról és módjáról mindenki
kiértesítésre kerül.

❖ ❖ ❖

2007. február elsejétõl mûködõ körjegyzõség nem mûködhet tovább, mert 
Medina község a szekszárdi, Zomba község a bonyhádi járásba fog tartozni. A
jogszabályi kötelezettségének eleget téve Medina a környezõ Sióagárd, Harc,
Kölesd és Kistormás községek önkormányzataival együttmûködve Kölesd Kö-
zös Önkormányzati Hivatal néven, kölesdi székhellyel új hivatalt hozott létre.
A megállapodást az öt közösség önkormányzata Sióagárdon, együttes képvise-
lõ-testületi ülésen, egyhangúan fogadta el. A tárgyalások során az volt a vezérelv,
hogy egyik település lakói sem kerüljenek hátrányba a többivel szemben. 2013.
január 1-jétõl Medinán a jövõben is a hét minden munkanapján nyitva áll a hi-
vatal, mely a jelenlegi ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket. 

❖ ❖ ❖

Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 9/2012
(XI.30.) Önkormányzati rendelete alapján Medina Közigazgatási területén a ma-
gánszemélyek kommunális adóját évi 12.000 forint/ingatlanra emeli, azoknak
az ingatlan tulajdonosoknak, akik állandó medinai lakcímmel rendelkeznek, évi
6.000 forint/ingatlan kedvezményt biztosítanak.

TTáájjéékkoozzttaa ttóó

Az egyik Medinai Hír-
mondóban utaltam
arra, hogy folytatni
fogom azt a helytör-
téneti eseményt,
amely azokról szól,
akik korábban a me-
dinai dolgozók iskolá-
jában elvégezték az
általános iskola 7. és 8.
osztályát, majd ez-
után beiratkoztak a
Csapó Dániel Mezõ-
gazdasági Techni-
kum levelezõ tagoza-
tára. Ez azt is jelentet-
te, hogy a tagozat Me-
dinán fog mûködni
és a tanárok jönnek
ide.

Mi késztette õket
erre? Számukra sen-
ki nem tette kötele-
zõvé. 

Hogyan is történt? 
1960-ban megala-

kult Medinán is a
Termelõ Szövetkezet; a lakos-
ság nem nagy örömére. Akik
akkoriban éltek és még ma is
élnek, jól emlékeznek a keser-
ves gyõzködésekre, a nem ép-
pen szívélyes agitálásokra,
amelyek inkább zaklatások
voltak, mint szép meggyõzé-
sek.

Ezekre az idõkre én is na-
gyon jól emlékszem. Miért is
említem mindezt? Mivel súlyo-
san érintett engem is.

Gyakoriak voltak a kocsmai
verekedések az agitálók és az
agitáltak között. A falu rette-
gésben volt. Jeleztük a felsõbb
irányítóknak az eseteket. Majd
kis idõ múlva úgy határoztunk
mi pedagógusok, hogy a falu
segítõivel együtt részt ve-
szünk a beszervezésben. Így is
történt. Még Szõlõhegyen is
vállaltuk a beszervezést. A zak-
latások és veszekedések meg-
szûntek. Mindennek az lett a
vége, hogy több személy pró-
bálkozásával sem sikerült el-

nököt választani. Végül én let-
tem a tsz elnök. 

Errõl nem kívánok bõveb-
ben írni, csak röviden annyit,
hogy 5 évig voltam elnök. Az
iskola igazgatása alól felmen-
tettek. Ez végsõ soron úgy vég-
zõdött, hogy a medinai iskolá-
hoz már nem kerültem vissza.

A tsz-ben végzett munkám
fõleg arra irányult, hogy szak-
embereket keressünk, és a tag-
sággal szoros kapcsolatom le-
gyen. A szakembereket több-
ször kellett váltani nem a szak-
tudásuk miatt, hanem az em-
berekkel való bánásmódjuk
miatt. 

Végül is úgy gondoltam, az
lesz a legjobb megoldás, ha fa-
lubeliek lesznek a szakvezetõk
is. Senki erre nem lett kijelöl-
ve, csupán a szakvezetés elsajá-
títás feltételeit igyekeztem
megteremteni.

A palánki Mezõgazdasági
Technikum vezetõivel egyetér-
tésben a levelezõ tagozat meg-

szervezésébe kezdtünk. Ez azt
is jelentette, hogy a tagozat Me-
dinán fog mûködni (kihelye-
zett). Feltétel volt a 10-15-ös lét-
szám az induláshoz. Medináról
9, Szedresrõl 5, Kölesdrõl 1 fõ-
vel létrejött a levelezõ tagozat
15 létszámmal. A tagozat heten-
te kétszeri foglakozást jelentett
a hallgatóknak (délutánon-
ként). 1964-ben kezdõdött a
tanfolyam és 1967-ben érettsé-
giztek. Lemorzsolódás nem tör-
tént, minden hallgató sikeres
érettségi vizsgát tett, sõt töb-
ben dicséretben is részesültek.

A tagozatvezetõ Kiss László
tanár, osztályfõnök Horváth
János tanár, Papp Lajos tanár,
Gergely Pál tanár, valamennyi-
en a palánki technikumban ta-
nítottak. Medinai tanárok ket-
ten voltunk Berkes Miklós kol-
legával. 

Medinai érettségizettek:
Haffner Béla, Lengyel Lajos,
Mester János, Mészáros Ádám,
Németh Gábor, Oláh József,

Parrag Sándor, Szabó István,
Szabó József. 

Szedresiek: Fekete József,
Kovács Ferencné, Nagy Gyula,
Nagy Lajosné, Pfeffer József. 

Kölesdi: Kovács Andrásné.
Én személy szerint örültem

és gratuláltam a leérettségizet-
teknek, mert úgy gondoltam,
hogy a megszerzett több tudá-
sukkal, jobb életkörülményük
alakulhat ki, amit szorgalmuk-
kal szereztek meg. Többségük-
nél ez így is történt.

Sajnos, amikor errõl a hely-
történeti eseményrõl beszá-
molok, már többen nincsenek
közöttünk. Pedig valamennyi-
en példát mutattak az utókor
számára, mert bebizonyítot-
ták, hogy a tanulással szerzett
szellemi tõke több, mint az
anyagi tõke, azaz a tudás nem
vész el, értékét megõrzi.

Köszönjük valamennyiük pél-
damutatását!

Csajbók Kálmán

MMedinai HHírmondó
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Ady Endre: Karácsony
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívbõl 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. 

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erõ hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra… 

Év végi gondolatok
Tél van! Taposom a hófedte utcákat! Ezernyi gondolat jár a fejemben! Mi is

történt az elmúlt egy év alatt? Eszembe jutnak Soren Kierkegaard, a XIX.
század nagy magányos gondolkodója szavai:

„Az élet csak úgy érthetõ, ha visszatekintünk, de csak úgy élhetõ,
ha elõrenézünk.” 

Kedves medinai lakótársaim! Nem kellenek a szavak! Nézzünk
magunkba, nézzünk szét, és tekintsünk vissza, látjuk, hogy a közös
gondolatokat tettek követék! Elõre néztünk és nézünk, így egy
élhetõ, szépülõ falu jövõjét építjük, önökkel együtt! Az advent a

várakozás, felkészülés ideje. Nagy szükség lenne arra, hogy a
lelkünket kitisztítsuk, szembe nézzünk önmagunkkal. Ha nem

is tudjuk annak, akit megbántottunk, kimondani azt, hogy
bocsáss meg, ne haragudj, legalább magunkban mondjuk ki.
Szükség van erre, mert e nélkül hiába van karácsonyfa, az
ajándék, ha belül nincs béke, nincs ott a megszületett Jézus,

akkor a karácsony csak fenyõünnep!
Ezúton is szeretném megköszönni, azoknak a segítõ,

jóindulatú családoknak, embereknek a segítségét, akik
részt vettek az elmúlt években a falunk fejlesztésében
és szépítésében! 

Áldott, Békés , Meghitt Karácsonyi
Ünnepeket kívánok!

Vén Attila

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a fa-
lu lakosságát 2012. december 20-án (csü-
törtök) 17 30  kor kezdõdõ  hagyomá-
nyos  Falukarácsonyi ünnepségünkre.

Medina Község Önkormányzata

Többéves elõkészítés után mér-
földkõhöz érkezett az Európai
Unió támogatásával megvalósu-
ló Medina Község ivóvízminõ-
ség-javító beruházás projektje:
2012. december 5-én Vén Attila
polgármester és a kivitelezõ kép-
viseletében Artim András cégve-
zetõ elhelyezte a projekt doku-
mentumait egy acél idõkapszu-
lába. Az ünnepélyes alapkõleté-
tellel megkezdõdött a beruházás
kivitelezési szakasza.

Az ivóvíz minõségének javí-
tása kötelezõ feladat, a
kútvizek káros anyag
tartalmának határér-
tékét a 201/2001-es
kormányrendelet írja
elõ. A vizsgálati ered-
mények szerint Medi-
na ivóvizét biztosító
kutak vízkémiai kom-
ponenseiben az ammó-
nium meghaladja az
elõírt határértéket,
emiatt a kitermelt víz
vízkezelést igényel. A
beruházás megvalósítá-
sa során a község teljes lakossá-
ga - 900 fõ - megfelelõ ivóvízel-
látása biztosított lesz. 

A projekt célja olyan víztisztí-
tó technológia telepítése, amely

lehetõvé teszi a megfelelõ mi-
nõségû ivóvíz-szolgáltatást. En-
nek megvalósítására még 2009-
ben nyújtotta be igényét Medi-
na Község Önkormányzata a

Környezet és Energia
Operatív Program pályá-
zati forráshoz. A sikeres
elsõ fordulóban kidol-
gozták a beruházás rész-
letes terveit, beszerezték
a szükséges engedélye-
ket, és benyújtották a
második forduló (kivite-
lezési szakasz) pályáza-
tát.

A második forduló
eredményes pályázatá-
nak köszönhetõen a be-
ruházás közel 200 millió

forintos költségvetésébõl
182.769 ezer forintot nyert az
önkormányzat az Európai Unió
Kohéziós Alapjából.

A közbeszerzési eljárásokat

követõen kiválasztották a kivi-
telezõ konzorciumot. A   Hírös
Mester Kft. és Water Solution
Mérnöki és Kereskedelmi Kft.
közös ajánlattevõként végzi el a
kivitelezési munkákat. A kivite-
lezési munkák során egy telje-
sen új, a víztisztítási technológi-
át magába foglaló épület épül a
jelenlegi vízmû területén. A te-
lepülés képébe szervesen illesz-
kedõ épület ad otthont a szoci-
ális blokknak is.

A beruházás részeként egy
új, 130 méter mély kutat is fúr-
nak, melybõl a tervek szerint
180 m3 vizet nyernek naponta.
Egy új gerincvezeték építésével
Medina Szõlõhegy egészséges
ivóvíz ellátása is megoldódik.

A korszerûsítés eredménye-
ként minimálisra csökken majd
az ivóvíz káros anyag tartalma,
hosszú távon megalapozva az
itt élõknek az egészséges élet-
hez és környezethez való jogát,
tovább növelve a település la-
kossági és gazdasági vonzóké-
pességét.

MMedinai HHírmondó
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