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Az én falum Medina

Vedd észre az életet!
A lelki harmónia egyik alapfeltétele, hogy a természeti tör-
vények szerint éljük az életünket. Ez azonban csak akkor
valósulhat meg, ha rá tudunk hangolódni az idõ minõségé-
re, ha érezzük, hogy mikor minek van itt az ideje.
Jól tudjuk, hogy a nappali alvás ke-
vésbé pihentetõ, mint az éjsza-
kai. Nem csoda, hiszen a
„Nap útja” szerinti sötét pe-
riódus az alvás természe-
tes ideje. A különbözõ
évszakok szintén jól is-
mert idõminõségeket
hordoznak. A tél a be-
felé fordulás idõszaka,
amikor visszatekin-
tünk, számot vetünk a
közelmúlttal, és új ter-
veket dolgozunk ki, me-
lyeket a tavasz várva
várt beköszöntekor meg is
valósíthatunk. A tavasz
ugyanis a kezdet, az indulás ide-
je – a természet is ilyenkor születik
újjá. Ezt az idõminõséget akkor használha-
tod fel legjobban, ha engeded hatni rád a megújuló élet vi-
dám hangulatát, és így erõt, lelkesedést nyersz belõle. 
A falusi életben adott, hogy sok idõt töltünk a természet-
ben. Látjuk a virágzó fákat, halljuk a madarak énekét, él-
vezzük a nap melegét. Ebben a kellemes környezetben kis
idõre félretehetjük a mindennapi élet apró-cseprõ gondja-
it, és figyelmünket arra irányíthatjuk, ami az életben és
számunkra igazán fontos. Mert sajnos hajlamosak va-
gyunk megfeledkezni ezekrõl a dolgokról. Folyamatosan a
problémáinkkal foglalkozunk, és észre sem vesszük, hogy
ezek nagy része nem is valóságos, hogy mi magunk hozzuk
létre és nagyítjuk fel õket. Gondjaink nagy része teljesen lé-
nyegtelen, gyorsan múló, az elménk által létrehozott prob-
léma. Azzal, hogy rágódunk rajtuk, csak elvonják figyel-
münket az igazán lényeges dolgokról. Ezek közül pedig a
legfontosabb az, hogy boldogok legyünk. 
Ha már kaptuk ezt az életet, érezzük jól magunkat benne.
Az élmények, a jókedv, az öröm azok, amelyek semmivel
sem pótolhatók. Minden növény és állat teszi a dolgát, csak
az ember kering folyamatosan képzelt problémái sötét bûv-
körében. Lépj ki a fényre! Lásd meg azt, ami igazán fontos!
Vedd észre az életet magad körül és bensõdben!  

Élvezd az életet!

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 Önkormányzata • Tördelés, nyomtatás: Árki Attila

Kedves Olvasó!
Ha a politikában nagyon nem is merülünk el, azt mindenképpen látni
kell, hogy a mi életünkben még soha nem látott fejlesztési beruházá-
sok elõtt áll a település.

Európai óvoda Medinán
Medinán is, mint hazánk legtöbb településén, évek óta problémát je-

lent az oktatási intézmények korszerûtlen állaga, az elmaradt felújí-
tások hiánya. A közel 150 éve épült óvoda felett eljárt az idõ, szük-

ség lett az épület felújításra, bõvítésére. A projekt megvalósulá-
sával lehetõségünk nyílik a meglévõ korszerûtlen épület felújí-
tására, bõvítésére, ezen belül a külsõ hõszigetelésre. Megva-
lósulhat a komplex akadálymentesítés, a még ki nem cserélt
nyílászárók cseréje, belsõ burkolatok cseréje. Mivel az össze-
kötõ nyaktagok határoló szerkezetei elavultak, kialakításuk mi-
att felújításuk nem ésszerû, hõszigetelésük nem megfelelõ,
ezért a térelhatároló részek bontása szükséges, ezen felül a tel-

jes avultság látható a közlekedõk burkolatán és a mosdókon is,
így ezen terek javítása már nem ésszerû, teljes felújításuk indo-

kolt. Szintén indokolt az elavult konyhai fal- és padlóburkolatok tel-
jes cseréje is, a fûtési rendszer átalakítása, belsõterû helyiségek el-

szívásos szellõzésének kialakítása. A bõvítményben egy tornaszoba és
csoportszoba kialakítására nyílik lehetõség, mely egy modernizált ke-
retet biztosít az intézményi szakellátási feladatok ellátásához.
A fejlesztés a gépészeti modernizációt is tartalmazza, a teljes hidegvíz-
vezeték-rendszer felújítását, a mosdóhelyiségekben lévõ szaniterek cse-
réjét, a használati melegvízcsõ-rendszer cseréjét, a szennyvízvezetékek
teljes cseréjét. A jelenlegi fûtési rendszer helyett új rendszer kerül kiépí-
tésre a mai kor követelményeink megfelelõen padlófûtés kerül beépítés-
re A felújítást követõen épületenergetikai tanúsítvány készül.

További nyertes pályázataink:
● EFOP - 4.1.8-16 2017-00119 pályázatból a könyvtár belsõ felújítá-

sát kezdjük meg. Ezzel párhuzamosan a JETA elnyert pályázati tá-
mogatásából a külsõ felújítás is megvalósul.

● EFOP - 4.1.7-16-2017-00039 pályázatból a Mûvelõdési Ház belsõ
felújítását kezdjük.

● Belügyminisztérium által támogatott pályázatból a Bajcsy Zs. ut-
cát és a Petõfi S. utcát összekötõ hidat tudjuk felújítani.

● Belügyminisztérium által támogatott pályázatból járdák felújítását vé-
gezzük el.

Jelzem és jeleztem, hogy ezek már megnyert pályázatok. A fejlesztések
itt nem állnak meg, folyamatosan van és lesz fejlõdés Medinán. Ezek
olyan beruházások, amit semmilyen szempontból nem lehet jogos kri-
tikával illetni. Akárhonnan nézzük, mindenhol a pozitívumokat lehet lát-
ni. Ezek a projektek befektetések a jövõbe, amely a gyermekek jövõjé-
rõl szól.

Vén Attila
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Medina KKözség 
Önkormányzatának 
ügyfélfogadási iideje 

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedden, szerdán, csütörtökön:

800-1200, 1300 - 1600

Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail: phivatalmedina@tolna.net 

http://www.medinafalu.hu

Orvosi rrendelõ 
Rendelés:

hétfõ:1300 - 1500

kedd: 800 - 1000

szerda: 1500 - 1600

csütör tök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1000

Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba 
Tel.: 74/434-078

Védõnõi sszolgálat 
Rendelés:

hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ: Pálfiné Andics Edit 

Tel: 74/434-010 

Csa ládseg í t õ  éés  
gyermekjó lét i  sszolgálat

Horváth Gergely 
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:

csütör tök: 1300 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Ügyfélfogadás szünetel

Fa lugazdász  
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Isko la  
Tagintézmény-vezetõ:

Lindauerné Ozdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 06-20/252-15-60
Körzet i  mmegbízot t

Paksi Attila 
Segélyhívó: 107

ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, min-
den hónap utolsó csütör tökén
16-17 óra között ingyenes jo-
gi tanácsadást tar t az Önkor-
mányzat Hivatalában. (elõze-
tes telefonos egyeztetés
szükséges az alábbi telefon-
számon: 0674/412693.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy
e tanácsadás kizárólag szó-
beli segítségre korlátozódik,
az ügyek szükség szerinti ér-
demi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvéd-
nõnek.

Információk
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2018. mmájus 112-één 99.30 óórai kkezdettel.
Helyszín: medinai iskola udvara.
Program: légvár, koncert, versenyek, kézmûves foglal-
kozások, elõadások, habparti,
tombola.
A rendezvény ingyenesen
látogatható, rossz idõ ese-
tén 2018. május 26-án ke-
rül megrendezésre.
Mindenkit szeretettel
várnak a szervezõk. 
Általános Iskola
SZMK
tagjai

EEBBEEKK KKÖÖTTEELLEEZZÕÕ VVÉÉDDÕÕOOLLTTÁÁSSAA
Az érvényben lévõ jogszabályok alapján az ebek ve-
szettség elleni védõoltása évente kötelezõ. 
Minden 3 hónapot betöltött ebet be kell oltani. Csak
mikrochippel megjelölt ebet lehet beoltani. A chip be-
helyezése az oltáskor is lehetséges. Az oltáshoz a
sorszámozott oltási könyvet is el kell hozni. Elveszett
könyv pótlása: 300 FFt

A vveszettség eelleni vvédõoltás iideje:
2018. ááprilis 330. ((hétfõ)

13.00 - 114.00: PPolgármesteri HHivatal
14.00 - 115.00: IIskola

15.15 - 116.00: MMedina, SSzõlõhegy
A veszettség elleni oltás díja: 4.000 FFt (az oltás díja
a féreghajtó árát is tartalmazza).
A mikrochip behelyezése: 3.500 FFt

Pótoltás: 2018. mmájus 004. ((péntek) 
15.00 - 115.30: PPolgármesteri HHivatal  

15.30 - 116.00: IIskola
16.00 -  :: MMedina, SSzõlõhegy               

Háznál történõ oltás díja:  5.000 FFt
Az oltás alól kivont ebek tulajdonosai ellen szabály-
sértési eljárást kell kezdeményezni!

Dr. Kiszler Gyula fõállatorvos

KKöönnyyvvvváássáárr 
aa mmeeddiinnaaii 

könyvtár könyveibõl!
2018. április 25-26-án (szerda,
csütörtök) 14.00 - 16.00 óra kö-
zött a Tûzoltószertárban könyv-
vásárt tartunk. Minden könyv
100 Ft/db. Minden érdeklõdött
szeretettel várunk!

HHuullllaaddéékkééggeettééss:: 
ppéénntteekkeenn 

ééss sszzoommbbaattoonn
Medina Községi Önkormány-
zat Képviselõ-testületének
7/2015. (IX. 15.) önkormányzati
rendelete értelmében a telepü-
lésen avar és kerti hulladék
égetés minden hhéten ppénteken
és sszombaton 115 óórától 220 óórá-
ig ttörténhet, amennyiben az
idõjárási viszonyok azt lehetõvé
teszik. 

Kedves Véradó, Leendõ Vér-
adó! A Magyar Vöröskereszt
Medina Községben véradást
szervez! Beteg embertársaink
nevében kérjük Önt, hogy ve-
gyen részt a véradáson!
Helye: Medina, Önkormányzat.

Ideje: 2018. 005. 008. ((kedd) 
9:00 - 113:00 óóráig.

Véradását élelmiszercsomag-
gal köszönjük meg!

Magyar Vöröskereszt

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
A medinai könyvtár átalakítása miatt átmene-
tileg szünetel a könyvtári szolgáltatás. Kérjük
azokat az olvasókat, akiknél kölcsönzött
könyvtári könyv található az ügyfélfogadási
idõben hozza be az Önkormányzathoz.  
A könyvtár elõreláthatólag az átalakítás után
õsszel újra fogadja az olvasás kedvelõit.
Megértésüket köszönjük!

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

A kép illusztráció
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Mintt mminden éévben, mmosstt iiss
megrendezzéssre kkerültt aazz óóvó-
dássok ffaarssaangi bbáljjaa.

Közös kis produkcióval kezd-
tük, melyben az egész óvoda
részt vett. Egy klasszikus mesét
adtunk elõ: A Hófehérke, és a
hét törpe címû mesejátékot.

Gyermekekhez közeli forga-
tókönyvet készítettünk, és már
az elsõ próbától kezdve nagy
lelkesedéssel gyakoroltunk,
hogy minél jobban meglepjük
a vendégeinket, a kedves szü-
lõket, hozzátartozókat. Hát ez
sikerült is.

Fergeteges sikert aratott a
produkció. Nagyokat megha-
zudtoló módon játszották el a
mesét a kisgyermekek. Az elõ-
adást követõen, ha kedvük tá-
madt, más jelmezbe öltözni,
megtehették. A farsang egy fel-
szabadult idõ-
szaka az évnek.
Ha álruhába,
maszkba bújik
az ember, az
igazi lényét elfe-
di, nem ismerik
fel, és olyan dol-
gokat is megcsi-
nál, amit más
esetben nem.
Volt itt nálunk

esõember, rendõr, rendõrku-
tya, indián, boszorkány, törpék,
a lányok körében népszerû
hercegnõk, királynõk, téltündér,
balerina, spanyol táncos lány,
és még sorolhatnám. 

A hátralevõ idõben Cseke
Klára zenepedagógus – a Pak-
si Süni Gyermekkuckó vezetõje
– gondoskodott a szórakozta-
tásukról. Munkásságának mot-
tója lehetne: Énekelj minden
nap!

Most is közös zenés játékok-
kal szórakoztatta a gyermeke-
ket és felnõtteket egyaránt. Ez
a gyermekközeli program mél-
tóképpen megkoronázta a na-
pot.

A farsang elképzelhetetlen
süti és ital nélkül. Volt minden-
bõl bõségesen. Köszönet ezért
minden kedves szülõnek!

A sikeres táncos mulatságot

kis meglepetés, zsákba-
macskával zártuk.

Úgy érzem, hogy a
farsangi hagyományok-
hoz híven elbúcsúztattuk
a telet, mert megtelt a

Kultúrotthon, és aki itt
volt közöttünk, bízunk
benne, hogy jól is érez-
te magát.

Kiss közösségünk mindent
megtett azért, hogy ez így le-
gyen.

Pusztainé Vaczula Márta
tagintézmény vezetõ

A sszzámoss ddísszzoklevélben ééss
elissmeréssben rrésszzessültt nnovel-
laaíró, CCssizzmaadiaa JJánoss MMaa-
kaaccss llevél ccímett vvisselõ lleg-
újjaabb, ssaajjátt nnovellássköttettébõl
olvaassotttt ffel aazz iirodaalomkedve-
lõ kközzönsségnek.

A helyi humán erõforrásra épü-
lõ kulturális programot Lang
Katalin alpolgármester nyitotta
meg. A Miss-Sió Medinai Kórus
az Ave Maria címû dallal emel-
te az est méltóságát. Az ese-
mény házigazdája Kovács Gá-
bor elõadómûvész, muzsikus
volt, aki a köszöntõ után beszél-
getett Jani bácsival, a falu fod-
rászával. Godó Gabriella, álta-
lános iskolás tanuló pedig a no-
vellaíró Medina címû versét
szavalta el. A fodrász mestersé-
get tovább vivõ unoka, Csizma-

dia Hilda nagypapája írói te-
vékenységérõl osztott meg gon-
dolatokat, Révai Lilla Irén pedig
néhány novellarészlet felolva-
sásában mûködött közre.

Az eredeti kéziratból digita-
lizált több mint 250 novella a

Helyi Értéktár részét képezi.
Jani bácsi ékessége az írás.
Írásai valódi gyöngyszemek,
emlékek, útmutatók az érték-
vesztett világunkban. Benyo-
mások a múltról, a paraszti
társadalmakról, és kultúráról,

hétköznapokról, küzdelmekrõl,
útkeresésekrõl, újrakezdések-
rõl és a mindenkori helyi tár-
sadalom autentikus térképraj-
zolói.

Az írót a régi és új medinai
közösségek sorsa foglalkoztat-
ja. Novellái, versei családjá-
nak, a medinaiaknak és min-
den olvasónak nemcsak szel-
lemi hagyaték, hanem kultu-
rális örökség is egyben.

Az elmúlt években hazánk-
ban és saját helyi közössége-
inkben is felértékelõdött az iro-
dalom közösségformáló sze-
repe. Településünk továbbra
is szeretné bebizonyítani, hogy
az irodalom értékes és rangos
helyet kap a falu kulturális és
közösségi életében.

Tisztelettel:
Révai Lilla Irén

Magyar Kultúra napja Medinán

„„„„ EEEE gggg yyyy rrrr őőőő llll     ssss zzzz óóóó llll tttt     eeee gggg yyyy     kkkk iiii ssss     mmmm eeee ssss eeee ,,,,     íííí gggg yyyy     llll eeee tttt tttt     HHHH óóóó ffff eeee hhhh éééé rrrr kkkk eeee     aaaa     kkkk iiii rrrr áááá llll yyyy     hhhh iiii tttt vvvv eeee ssss eeee ””””
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Anyák
napja

Az anyák megünneplésének
története az ókori Görögor-
szágba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ün-
nepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történe-
lem során késõbb is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is felköszöntötték.   

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt tartotta az elsõ ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünne-

pélyek közé az Anyák napját. Magyarország-
ra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy ál-
lamtitkár felesége hozta Amerikából és
a legelsõ Anyák Napi ünnepséget
1925-ben a MÁV gépgyár foglalkoz-

tatójában munkásgyerekeknek tartot-
ták. A gondolatot a Magyar Ifjúsági

Vöröskereszt vezetõi karolták fel és
megtették az elõkészületeket az

Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában
így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnökö-
ket, hogy május elsõ vasárnapján tartandó „Anyák napját”,
ezt a gyönyörû ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik
lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképzõ ereje messze
túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcs-
nemesítõ munkájába kapcsolódik.” 

Köszöntsük aaz ÉÉdesanyákat!

I. Egykor…
Medina Szõlõhegy elsõ neve Pálinka puszta volt

Medina Szõlõhegyrõl már a Monarchia alatti 2. katonai felmérés tér-
képén is találunk információkat. 

Kutatások, elbeszélések, valódi történetek, dokumentumok, nyom-
tatványok, fényképek és visszaemlékezések alapján megállapítható,
hogy Medina Szõlõhegy elsõ neve Pálinka pusztavolt, ahol akkoriban
a térkép közepén zöld színnel ábrázolt Apponyi pince (borászház), és
a hozzá tartozó gémeskút állt, az egykori szõlõbirtok vezetõje is itt la-
kott. 

Ekkor még nem voltak házak. 

Szõlõhegyet ma kövesút szeli ketté, de a te-
lepülésen még akkoriban két patak is folyt. 

A Víg hegy a patak jobb oldalán található,
a másik patak pedig a hegy másik oldalán.

A két csörgedezõ patak a Pölöskei birtok
körül folyik össze a réten. 

A házak száma a 30-as évektõl meghalad-
ta a százat. 

Hogy is alakult ki Szõlõhegy az idõk fo-
lyamán? Én is erre kerestem a választ.

II. Az elsõ házak megvétele
és a legkorábbi adásvételi, az-
az „adásvevési” szerzõdések
A Fejõs Györgyné Zsiga Terike néni nagyszü-
lei a Dõri birtokon elhelyezkedõ Nagytormá-
son laktak. Nagyapja fegyverrel rendelkezõ
szürü' pásztor volt, aki a gazdálkodók által ösz-
szegyûjtött szénára - szalmára vigyázott. 

A Dõri birtokhoz Nagytormás, Pusztatormás, Alsó, - és felsõ Patlany
puszta is hozzá tartozott. A birtokuk egészen a zombai határig húzó-
dott. (Mai Kocsis féle ház elõtt elvezetõ út is oda vitte a gyalogosokat,
és az arra járókat.) 

A nagypapa mindig szorgalmas ember lévén sokszor nyulakat lõtt,
elvitte õket Zombára eladni, és az árát a bankban kamatoztatta, így vál-
t a sok-sok szorgalmas munka áldássá, majd lehetõséget biztosítva a
családnak az elsõ varrógép megvételéhez. 

A nagymama szintén igen igyekvõ, és derék asszony lévén pedig
megtanult varrni, és az ottani cselédek, csikósok, gulyások, disznó-
pásztorok szûrét készítette el vele azok nagy örömére. Ebbõl a megta-
karított pénzbõl vásárolták meg az 1. földbirtokot a Pálinka pusztai
Víg hegyen, azaz a mai Medina - Szõlõhegyen.
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