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Fejlődés - Megőrzik az értékeket, amelyeket az ősök hagytak a falura 

 
Új fejezet kezdődött Medina történelmében azzal, hogy eldőlt: a községben épül meg az ország 

légvédelme szempontjából nagy jelentőségű NATO_radar. Ez a körülmény a település gyorsabb 

ütemű fejlesztésére kínált lehetőséget. Élnek is vele. 

 

„A falu, amely megoldotta a radar nemzeti ügyét.” Így nevezte dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 

Medinát tavaly októberben, amikor aláírták azt a megállapodást, amelynek révén a NATO-radart 

befogadó Medina négy év alatt összesen százmillió forint támogatást kap a tárcától infrastrukturális 

beruházásokra. 

A településen már korábban is működött katonai radaregység, mindenféle probléma nélkül, jó néhány 

munkahelyet is biztosítva a helyieknek. Így a jóval korszerűbb, 3D-s NATO-radar Medinára 

telepítését a lakosság nem tartotta aránytalan áldozathozatalnak. Voltak ugyan ellenzők, de a nagy 

többség támogatta az új lokátort, ami a minisztériumi támogatás révén a néhány száz lelkes kis falunak 

igen jelentős fejlődési lehetőséget biztosít. 

A támogatás összege ugyanis majdnem megegyezik a település egyéves költségvetésével. 

Medina tehát élt a lehetőséggel, amelyből mára kézzelfogható valóság lett: eddig ötvenmillió forint 

érkezett a minisztériumtól. 

Vén Attila polgármester hosszan tudja sorolni, hogy tavaly év vége óta mi mindent sikerült 

megvalósítaniuk ebből a pénzből. Kicserélték például az iskola nyílászáróit, majd a belső felújítás is 

elkészült, amelynek révén korszerű körülmények között tanulhatnak az alsós diákok. Rendbe tették az 

utakat, amelyek Szőlőhegyen zúzott köves burkolatot kaptak, így bármilyen időjárásban járhatóvá 

váltak. 

A még hátralevő szőlőhegyi utca burkolata jövőre készül el. Megtörtént a tűzoltószertár és a 

tejbegyüjtő tetőzetének s az épületeknek a külső felújítása is. Játszóteret építettek, megújították a 

Hőskert környékét. 

Az óvoda tetőcseréje is kész, folytatás következik a belső felújítással. Az ivóvízminőség-javító 

beruházásra elnyert pályázattal kapcsolatban napokon belül aláírják a támogatási szerződést. Beadták a 

pályázatot a csapadékvíz-elvezető rendszerre, a faluközpont felújítására hamarosan pályáznak. A 

Malom-épület új kazánházának építésével már csak az engedélyekre várnak – sorolja a közelmúltban 

elvégzett munkálatokat a polgármester. 

A fejlesztések látványos változásokat eredményeztek a falu képén is, ám az ötvenmillióból így is csak 

kb. harmincmilliót költöttek el, azaz van még anyagi forrása a további előrelépésnek. 

Vén Attila fontosnak tartotta leszögezni: kötelességüknek érzik, hogy az ősök által létrehozott 

értékeket egyrészt felújítsák, másrészt megmentsék. Ezt az örökséget kell majd kibővítve, gazdagítva, 

minél jobb állapotban megőrizve átadni a következő generációknak. 

 

 

Csak pozitívan szabad a jövőről gondolkodni 

 
- Csak pozitívan szabad a jövőről gondolkodni – tartja Vén Attila. Ugyanakkor nem is csak az utóbbi 

idők látványos fejlesztései azok, amelyek erősíthetik ezt a szemléletet. Hanem például az, hogy több 

fiatala család is visszaköltözött Medinára városokból, és mostanában kifejezetten sok gyermek születik 

a faluban. Ez pedig bizonyítja, hogy Medina élhető település. Hogy az önkormányzati rendszer 

átalakítása milyen változásokat hoz, igazából még senki nem tudja. Medina egy öt település alkotta, 

közös önkormányzati hivatalhoz szeretne csatlakozni, és - a pozitív gondolkodás jegyében - bíznak 

benne, hogy a lakosság helyi ügyintézési lehetőségei sem lesznek rosszabbak. 

 

 



Beszélgetőkönyv készült 

 
Az elmúlt száz év - a medinaiak szemével 

 

Könyvet írt Konrád László. A címe: Medinai beszélgető könyv. Ami arra utal, hogy a nyugdíjas 

pedagógus a megszokottól némileg eltérő helytörténeti munkát adott ki a kezei közül: nem elsősorban 

levéltári adatokra hivatkozva akarta megírni a falu utóbbi száz évének történetét, inkább a helyben 

élők személyes élményei, visszaemlékezései alapján. Ahogy Konrád László fogalmazott: ami a 

levéltárban megvan, az ötven év múlva is ott lesz. Amit azonban az idős medinai lakosok elmeséltek 

az életükről, az a levéltárban nem lelhető fel, és az adatközlők előbb-utóbb magukkal vitték volna a 

sírba az értékes információkat. 

Konrád László, aki 1994 és 1998 között Medina polgármestere is volt, 1998 óta gyűjti az anyagot. 

Számos, a helyiekkel készült interjúja, beszélgetése korábban újságokban is megjelent. Ezeket 

összegyűjtötte, kiegészítette, így született meg a könyv, amely nagyjából a falu elmúlt száz évét öleli 

fel. Többek között olvasni lehet benne az önellátó medinai parasztgazdaságokról, a falu utcáiról, 

mindennapi életéről, gazdaságáról és természetesen az ott élőkről. A fényképekkel gazdagon illusztrált 

kötet hamarosan megjelenik. 

 

 

Havonta ajánl valamit a megújult Vöröskereszt 

 
Repülőrajtot vett a megújult medinai Vöröskereszt-alapszervezet. 

 

Pálfiné Ament Ágnest, az iskola egykori fiatal pedagógusát ez év februárban kérték fel arra, hogy 

próbáljon életet lehelni a szervezetbe. Az új elnök hamarosan jelentkezett is egy egész éves 

programmal, amelynek megvalósításához azonnal hozzálátott maroknyi csapatával és a helyi 

nyugdíjas szervezet segítségével. 

Húsvétkor már teltházas kulturális programot szerveztek a művelődési házban. A rendezvény sikere 

nyomán jövőre is számítani lehet hasonló húsvétolóra. 

Áprilisban tartották az első ruhaosztást, júniusban a másodikat. Az akciókra sok felajánlás érkezett 

helyből, sőt Németországból is. Utóbbi adományokat októberben osztják szét a rászorulók között. 

Májusban gyermeknapot szerveztek a Hőskertben, Medinán először, ezt is nagy sikerrel. 

Júliusban már rájuk lehetett bízni az első helyi véradást is, amit egészségnappá bővítettek, 

egészségügyi mérésekkel és orvosi előadással. A Vöröskereszt a hétvégi művészeti napok egyik 

rendezője is, „övék” a gyermekprogramok, két kiállítás, a tombola és a bál. Év vége felé pedig a 

falukarácsony rendezéséből is ki fogják venni a részüket. 

 

 

Megkérdeztük 

Lát-e fejlődést a településen? 

 
Kellig Katharina 

 

- Kismama vagyok, gyakran közlekedünk babakocsival, úgyhogy érzékelem és örülök is neki, hogy az 

utakat felújították. Ugyancsak érint bennünket a játszótérépítés, amit nagyon nagy lépésnek tartok. 

Nekünk az is fontos, hogy az óvoda új tetőt kapott. Elmondható, hogy szépül a falu. Ami még jó 

lenne, az a járdafelújítás, mert – visszatérve a babakocsihoz – egy-két szakaszon nem lehet közlekedni. 

 

Kuner János 

 

- Gyakorló apaként úgy látom, az utóbbi időszak egyik leglátványosabb fejlesztése a játszótérépítés 

volt. Örülünk a felújított utaknak, Szőlőhegyen is. Nagy előrelépés volt, hogy a törmeléklerakó helyén 

parkot alakítottak ki. A sportolási lehetőséget hiányolom. Nincs helyi futballcsapat sem, pedig jó 

néhány medinai játszik a környező településeken. Jó lenne egy futballpálya, de beérnénk a kispályával 

is, akár a régi helyén.  

 

 

 



Kövesi Sándor 

 

- Kilenc hónapig külföldön voltam, úgyhogy szembetűnő volt a változás, amikor hazaérkeztem. A 

játszótér mindenképpen előrelépés, és az is, hogy az egykori törmelék lerakóhelyét parkosították. Több 

helyre kerültek padok, virágtartók, szemeteskukák, utcanévtáblák. Ezekből a fejlesztésekből is az tűnik 

ki, hogy a falu számára előnyös volt befogadni a lokátort. 

 

Hírsáv 

 
Tegnaptól Medinai Művészeti Napok 

 

Tegnap ünnepi testületi üléssel, kitüntetések átadásával megkezdődött a Medinai Művészeti Napok. 

Majd porcelánbaba-, gyermekrajz- és újonnan „felfedezett” helyi alkotók kiállítása nyílt a művelődési 

házban. Ma délután könnyű- és népzenei koncertek lesznek a rendezvénysátorban. Szombaton 10 

órától gyermekprogramok, kora délutántól zenés-táncos produkciók szórakoztatják a közönséget. 17 

órakor kezdődik a katonai ünnepi parádé, amelyet dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Benkő 

Tibor, a hadsereg vezérkari főnöke is megtekint. 

 

Két díszpolgári címet adtak át 

 

Díszpolgári címmel tüntette ki a képviselő-testület Rittmann Lászlót, illetve Kozics Tamásnét. 

Mindketten nyugdíjas pedagógusok, előbbi Szekszárdon, utóbbi Szigetcsépen él. Díszoklevél 

elismerésben részesítették Diósi Ferencet. A Medináért díjat Eveli Jánosné és Lengyel Sándorné 

érdemelte ki. Emléklapot kapott a község legidősebb polgára, a 90 éves Szabó István. 

 

A gyerekek nevükre veszik a platánfákat 

 

Ősszel ültetik be növényekkel a játszótér és a Hőskert környékét, társadalmi munkában. A díszcserjék, 

virágok mellett platánfákat is telepítenek. Azt tervezik, hogy minden óvodás és iskolás elültet és 

„nevére vesz” egy-egy fát. 

 

A lakosság korösszetétele 

 

0-18 éves: 153 

19-60 éves: 494 

61 év felett: 160 

 

 

Forrás: 

Tolnai Népújság 
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