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Medina igazi faluvá kezd válni, a szó jó értelmében. Olyan településsé, ahol a helyiek hajlandóak 
összefogni a jó célokért, a hagyományokat felelevenítve, egymást segítve, valódi közösséggé 
formálódva.  
 
Míg a hajdani rocksláger szerint a város szerelemmel volt tele, addig Medina az elmúlt egy-két hétben 
esténként zenével. Nem is akármilyennel: népzenei alapokon nyugvó, más stílusokat is ötvöző, egyedi 
muzsikával. Hat csoportban nem kevesebb, mint huszonnyolc helybéli zenész gyakorolt, közöttük a 
legfiatalabb tíz éves, a legidősebb hatvankilenc. 
 
Mindannyian a másodszor megrendezendő Medinai Művészeti Napokon történő fellépésre készültek, 
amely koncertprogramot a jövőre ötvenéves jubileumát ünneplő hajdani medinai Splinters 
együttes tiszteletére állították össze. 
 
Az eseményre azonban nemcsak a közismerten kiváló medinai zenészek készültek, hanem szinte az 
egész község megmozdult. Vén Attila polgármester elégedett lehet, mert ő valahogy így képzeli el a jó 
értelemben vett „igazi” falukat: közösen megfogalmazott célok, valóban széleskörű összefogással 
megvalósítva, az egész közösség érdekében. 
 
Amúgy nem ez az első ilyen jellegű megmozdulás az utóbbi időben Medinán. Tavasszal például 
nagytakarítást rendeztek, parkosították a falu bejáratánál levő egykor szemetes területet. 
 
Ugyancsak társadalmi munkában tették rendbe a temető környékét. De nemcsak a megvalósítás, 
hanem a tervezés is az együttműködés jegyében történik.  
 
Tavaly év végén a helyi vállalkozók, gazdák, civil szervezetek képviselőinek véleményét kérte ki a 
falu vezetése Medina jövőjével kapcsolatban. Hasonló konzultációkat továbbra is terveznek. 
 
 

   
Az elmúlt egy-két hétben közel harminc medinai zenész, köztük a polgármester, gyakorolt a ma esti, különlegesnek ígérkező fellépésre  
Fotó: Kiss Albert  

 

Ami a község jelenét illeti: Vén Attila fontosnak tartja, hogy működési hitelre továbbra sincs szükség. 
Ehhez persze nagyon takarékos gazdálkodás kell. Kölcsönt ugyan vett fel idén az önkormányzat, de 
ezt a község vagyonának gyarapítására fordították: a turisztikai célokat szolgáló malom immár 
kétharmad részben a falu tulajdonába került, a szőlőhegyi egykori iskolaépület ötvenéves bérletének 
megváltása is megtörtént, kedvező áron. 
Új gazdája lett a felújított Apponyi-kiskastélynak, amely vendégeket is fogad, és a település egyik 
ékessége. 
 



A közelmúlt talán legfontosabb, Medina jövőbeni helyzetét alapvetően befolyásoló történése 
mégiscsak az volt, hogy eldőlt: Medinán új NATO-lokátor épül, az eddigi radarbázis helyén. Ez azt is 
jelenti, hogy megmarad százharminc munkahely, illetve, hogy a Honvédelmi Minisztérium segítséget 
nyújt a falu szebbé tételében, fejlesztésében – helyi vállalkozások bevonásával.  
    

Az ivóvíz minőség javítástól a játszótérig 
 
– Az önkormányzatnak két jelentős pályázata van elbírálás alatt: az egyik az ivóvíz minőségét 
javítását, a másik a szennyvíztelep korszerűsítését célozza – mondta Vén Attila. A közeljövőben 
tervezik benyújtani a pályázatot a faluközpont megújítására. Készülnek egy játszótér kialakítására, a 
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére és az óvoda az iskola mellé történő költöztetésére. A Konrád 
László által jegyzett helytörténeti kiadvány megjelentetését a Leader-program keretében tervezik. 
 
 
Reneszánsz játékok és Sub Bass Monster 
 

Gazdag programot kínál a második Medinai Művészeti Napok, amely az egész falu számára 
lehetőséget teremt az együtt ünneplésre.  
 
Péntek délután kettőkor gyermekműsorokkal, vásári kavalkáddal indul a rendezvény. Négy órakor 
kezdődik az ünnepi testületi ülés, ahol átadják az idei helyi kitüntetéseket. Este héttől lép fel a 
Lowbau, a sztárvendég Sub Bass Monster, a székesfehérvári EVM zenekar, illetve ekkor mutatják be a 
helyi zenészek nagy érdeklődéssel várt közös produkcióját is. 
 
Szombaton délelőtt tíztől reneszánsz játékokat mutat be Toma és csapata. 11-kor istentisztelet 
kezdődik a református templomban, illetve koszorúzás lesz a Hőskertben. Fél egykor köszöntik a 
programra érkezett elszármazottakat. Kettőtől honfoglaláskori lovasbemutatót láthat a közönség, majd 
Csizmadia János dedikálással egybekötött könyvbemutatójára kerül sor.  
 
További kulturális programok „fogyasztása” mellett a Pannon Market Kft. jóvoltából tésztaételeket is 
lehet majd kóstolni. Este hétkor kezdődik a Fehér Anna című Szörényi-Bródy rockballada. Kilenckor 
tűzijáték lesz, majd kezdődik a bál, a Gáti zenekar közreműködésével. 
 
 
Sorban állnak a fánkjáért 
 

A nagymamájától származik a régi recept 
 
A medinai krumplis fánk egy olyan étel, amelyből néha nem lehet eleget csinálni. Nem egy 
rendezvényen álltak már sorba érte a gyerekek és felnőttek, és hiába készült belőle úgymond nagyobb, 
nagyjából száz személynek elegendő étel, maradtak olyanok, akik még ettek volna belőle. Eveli 
Jánosné, Bözsi néni nagy mestere ezen étel elkészítésének, amit még nagymamájától tanult. Abban az 
időben sem lehetett mindig húst enni: a krumplis fánk sósan, főzelékfeltétként is kiváló eledel, de azért 
ma is leginkább hagyományosan porcukorral, lekvárral fogyasztják. 
Négy személyre szükség van hozzá 25 dekagramm lisztre, negyed kilogramm tört főtt krumplira, kb. 
két deciliter tejre, 2 dekagramm élesztőre, 2 tojás sárgájára, egy evőkanál étolajra, csipetnyi cukorra és 
ízlés szerint sóra. 
Első lépésként az élesztőt tejben kis cukorral fel kell futtatni, majd összedagasztani az alapanyagokkal 
úgy, hogy laza kelt tészta legyen a végeredmény. Ujjnyi vastagra ki kell nyújtani, majd kis 
pogácsaszaggatóval kiszaggatni a fánkokat. Ezután egy órán keresztül, ruhával letakarva pihenni kell 
hagyni a tésztát, amit aztán forró olajban pirosra kell sütni. 
Legvégül pedig, ha elég nagy a társaság, mindenkinek ki kell várni a sorát. 
 
 
 
 
 



 
Megkérdeztük 
Lát-e fejlődést a faluban? 
 

Pallóné Manner Andrea 
 
Jobb lett a közbiztonság, teljesen „nyugis” a település. Tisztább lett a falu, amikor valaki megérkezik 
Medinára, már nem a szeméthalom fogadja, hanem egy szép környezet. Ami szerintem nagyon 
kellene, az egy játszótér, de úgy tudom, ez már tervben van. Városból költöztünk Medinára, de nekünk 
nem hiányzik onnan semmi. Szeretünk itt élni. 
 
Jagyugy Lajos 
 
Mindenképpen észrevehető a fejlődés. Ugyanakkor tudni kell, hogy a kis önkormányzatok nehéz 
helyzetben vannak, a látványos változásokhoz idő kell. A polgármester hozzáállása mindenesetre 
biztató. A gazdasági helyzet ismeretében az álmokat és a valóságot külön kell kezelni. Egyelőre túl 
kell élni, komolyabb előrelépést csak egy-két év múlva lehet látni. 
 
Götz Csabáné 
 
Látok fejlődést, de még nagyon sok tennivalónk van. Hosszú évek lemaradását nem lehet rövid idő 
alatt pótolni. Igazából majd csak akkor számítok jelentősebb fejlesztésekre, ha elindul a lokátor-
beruházás. Mindenki mást tart fontosnak, én úgy gondolom, hogy az ivóvízhálózat fejlesztése és az 
egységes oktatási központ létrehozása lenne az elsődleges feladat. 
 
Hírek  
 

Új kitüntetéseket adnak át ma délután 
 
Ma délután három újonnan alapított helyi kitüntetés átadására is sor kerül. A Medina Díszpolgára 
Kitüntető Cím első díjazottja Csajbók Kálmán egykori polgármester. A „Medináért” Kitüntetést Szalai 
László kapja, aki az ezt megelőző három cikluson át vezette a falut. A Közösségért Díszoklevelet 
Szokics Elekné veheti át. Az ülésen köszöntik a falu legidősebb polgárát is, a 90 éves Töttösi Sándort. 
 
Zöld szám a szőlőhegyieknek 
 
Tegnaptól ingyenes telefonos ügyintézési lehetőséget biztosít az önkormányzat a medina-szőlőhegyi 
lakosok számára. A 06-80/666-066-os zöld számon többek között gyógyszerrendeléssel, bevásárlással, 
védőnői és gyermekorvosi időpont-egyeztetéssel, ebédszállítással, hivatali ügyintézéssel kapcsolatos 
telefonos egyeztetésre van lehetőség. Szeptembertől minden második csütörtökön 13-14 óra között 
önkormányzati ügyfélfogadás lesz a szőlőhegyi művelődési házban. 
 
Interaktív tábla a helyi iskolában is 
 
Az új tanévtől a medinai iskolásokat is segíti a tananyag elsajátításában egy interaktív tábla , amelyet – 
továbbá egyebek mellett két számítógépet is -  az Intelligens iskola projekt keretében kapott a 
szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tagintézményeként működő medinai iskola. Az interaktív 
tábla jelentős szakmai előrelépést jelent a tagintézménynek. 
 
Korlátozzák a mozgóárusokat 
 
Korlátozza az önkormányzat a mozgóárusok tevékenységét a községben. Délelőtt 9 és 12 óra, illetve 
15 és 19 óra között lehet csak hangjelzést használniuk a gépjárművekről áruló kereskedőknek. A 
rendelet a lakosság nyugalma, illetve a helyi vállalkozók védelme érdekében hozta a testület. 
 
 
 
 



 
A lakosság korösszetétele 
 
0-14 éves: 129 
15-60 éves: 542 
60 év felett: 158 
 
 
Forrás: 
Tolnai Népújság 
 
teol.hu  
 
teol.hu  
 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/valodi-kozossegge-kovacsolodtak-397915
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/reneszansz-jatekok-es-sub-bass-monster-397880

