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Barátságos és folyton szépülő község Medina. A beruházások önmagukban 

jelentősek lennének, az itt élők szerint mégis az a legfontosabb, hogy tartalommal, 

élettel teljen meg minden közösségi tér.  

 

Művészpajta. Nem minden faluban szükségeltetik efféle építmény, de Medinán ki 

lehetne használni. Elég, ha a jelenleg zajló művészeti napokra gondolunk, amikor is két 

színpadon váltják egymást a neves előadók. A lényeg, hogy itt tényleg meg lehetne 

tölteni tartalommal ezt a majdani közösségi teret, melyre a remények szerint 25 millió 

forintot lehetne nyerni. Vén Attila polgármester szerint fölösleges túlzásokra itt sincs 

szükség. – Gondoltunk arra, hogy egy kemencét is építhetnénk bele, de a téglával 

kirakott sparheltet jobban ki tudnánk használni – mondja. A pajta – mert tényleg egy 

féltetős, egyszerű, de mégis mutatós épületről van szó – a művelődési ház és a játszótér 

egyfajta folytatása, kiegészítése lenne. És bár a polgármester vezérlő elve szerint arra 

gondolnak, amit még tenniük kell, és nem arra, amit már megtettek, mégis az elmúlt 

időszak bővelkedik nagy változásokkal. 
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Ilyen például a már említett művelődési ház felújítása, ahol – hogy a megfelelő tartalom 

mindjárt biztosítva legyen – Balogh László festő állandó kiállítása is helyet kapott. A 

falu központja folyamatosan szépül, a szemétlerakó helyén parkot alakítottak ki. A 

polgármesteri hivatal és a rendelő környéke pedig most esik át nagyobb fazonírozáson. 

A térkövezés nagyjából befejeződött, a hivatal külső és belső renoválása ezután 

kezdődik. A beruházás 16 millió forintos Leader támogatással zajlik. A százötven éves 

óvoda állagmegóvása már elkezdődött, de folytatódik is. Csakúgy, mint az iskola és a 

könyvtár esetében, külső tatarozás következik. Ez utóbbi új tetőt is kap a tervek 

szerint. 



 
 
Az egyik leglátványosabb fejlesztés a játszótér építés volt. A gyerekek az átadón örömmel vették birtokba, 

és azóta is a falu egyik legforgalmasabb helye  

 

– Ezeket a lépéseket meg kellett, meg kell tennünk pusztán azért, hogy az épületeink ne 

dőljenek össze. A jövőnknek, a gyerekeinknek tartozunk ezzel – állítja Vén Attila. Az 

előrelátás más területen is jellemzi a településvezetést, a polgármester elbeszéléséből 

kiderült, hosszú távon önellátásra rendezkednek be. Erre jó példa, hogy az 

önkormányzat megvásárolt egy traktort, melyet egyrészt arra használnak, hogy az új 

kazánokba szállítsák vele a fűtőanyagot, másrészt az új hóekét rászerelve a téli 

úttakarítást is megoldják vele a faluban. Az említett fűtőberendezésekből egy a 

polgármesteri hivatalba, egy az óvodába, egy pedig a régi malomba került. Elsősorban 

venyigét tüzelnek el bennük.  

 

Ugyanakkor nem is csak az utóbbi idők látványos fejlesztései azok, amelyek erősíthetik 

a falut. Hanem például az, hogy több fiatal család is visszaköltözött Medinára a 

városokból, és mostanában kifejezetten sok gyermek születik a faluban. Ez pedig azt 

bizonyítja, hogy Medina élhető település a fiatalok szerint is. A medinaiaknak és persze 

vendégeiknek készül az egykori iskola konyhából egy kulcsos ház. Ezt tulajdonképpen egy 

belga példából kiindulva alakítaná ki az önkormányzat, és természetesen ez az épület is 

azt a célt szolgálja, hogy megmaradjon a közösségi élet. 

 

Önerőre használja Medina a támogatást 

 

A NATO-radart befogadó Medina négy év alatt összesen százmillió forint támogatást 

kap a honvédelmi tárcától infrastrukturális beruházásokra. Vén Attila polgármester úgy 

véli, hogy ez mind a minisztérium anyagi lehetőségeinek, mind a község reális 

elvárásainak megfelel. A támogatást fejlesztések pályázati önerejeként használják fel 

immáron harmadik éve. Ezen összegek nélkül az önkormányzatnak esélye sem lenne 

pályázni, így a HM támogatása valójában a konkrét összeg sokszorosát éri. Ősszel 

egyébként az ún. radomkupolát, ami a szél és a csapadék hatásaitól védi az 

antennarendszert, helyezik fel a radartorony tetejére. 

 



Varázsa van a szállónak 

 

Érdekességekkel szolgál az Apponyi Kiskastély 

 

Varázslatos hellyé vált az Apponyi kiskastély a másfél évig tartó felújítás után. A 

legfontosabb tényezők egyike a renoválás során a korhűség volt, így az utolsó kézzel 

kovácsolt szeget is visszaépítették a kúriába. Az ódon hangulatot árasztó épület-

együttes egy részét a tulajdonos család lakja, de további hat szoba és egy lakosztály 

várja azokat, akik elbújni, valóban pihenni szeretnének. Az exkluzív szálló vendégei az 

egykori vadászházból kialakított étteremben költhetik el reggelijüket, ebédjüket és 

vacsorájukat. Az étkezde érdekességekkel is szolgál, hiszen nemcsak a régi kemencét, 

de néhány veterán autót is meg lehet itt csodálni. A kemencés órák elnevezésű 

programot azonban nem itt, hanem a főépület pinceszintjén tartják, egy fal 

megbontásakor derült ki, hogy az egykori grófi konyha tulajdonképpen épségben 

megmaradt. Nemcsak a kastély, de annak parkja is különleges. Horváth Csilla, az egyik 

tulajdonos elmondta, arra törekedtek, hogy a ma divatos mediterrán növények helyett 

hagyományos, és amennyiben lehetséges őshonos fák, cserjék, virágok díszítsék a 

kertet. Májusban például pipacsok, mezei virágok tömegében gyönyörködhetnek a 

szerencsés kevesek. 

 

Ma is érdekes lehet, miként éltek az elődök 

 

A medinai helytörténeti és hagyományőrző egyesület által újjászervezett és 

újjárendezett honismereti állandó kiállítás az egykori közös iskolában látható. A tárlat 

az elmúlt száz esztendő használati tárgyait mutatja be, az anyag mintegy százhetven 

darabból áll. A falakon a korszak fényképes emlékei, valamint jellegzetes ruházatok 

kaptak helyet.  

Konrád László, az egyesület elnöke elmondta, Medina 550 éves évfordulójára már 

összehoztak egy akkor még nem állandó gyűjteményt, ezt fejlesztették tovább. A 

szervezet ugyanakkor nemcsak tárgyi emlékeket gyűjt, de elkészült a Medinai Mindenes 

is. Ennek kiadása még várat magára, de az elnöktől megtudtuk, hogy a medinaiakat 

állattenyésztésről, növénytermesztésről, a mindennapi életről, és nem mellesleg 

gyermekkori karácsonyaikról kérdezték. A jövőt illetően a vezető elmondta, az 

egyesület tagjai minden hónap első szombatján tartják megbeszélésüket. A tervek 

szerint szeptembertől az egykori tsz átalakulásáról, működéséről gyűjtenek anyagot. 

 

Megkérdeztük 

Miért szeret Ön Medinán élni? 

 

Vassné Görög Erika 

- Tíz éve dolgozom Medinán körzeti ápolóként. Jól érzem magam itt, mert befogadtak, 

megbecsülik a munkámat. Az a tapasztalatom, hogy a medinaiakat össze lehet fogni egy-

egy jó ügy érdekében. Mindegy, hogy önkormányzati vagy vöröskeresztes rendezvényről, 

akcióról van szó. Ha például egészségügyi felmérést végzünk, a falu lakói közül mindig 

sokan segítenek. 

 

 

 

 



Sáfrányné Szabó Tünde 

- A kisfiúnk, Botond születése előtt hét évig Budapesten éltünk. A családalapítást, 

gyermeknevelést viszont csak itt tudtuk elképzelni, ebben a környezetben. A férjem 

szedresi, én medinai vagyok, szerencsére a közelben van az összes nagyszülő. Ez nekünk 

nagy segítség, a tizennégy hónapos Botondnak pedig a teljes családot jelenti, és ez még 

inkább így lesz, ha testvére születik. 

 

Pálfiné Ament Ágnes 

- Ide jöttem férjhez, ide köt minket a vállalkozásunk. Lassan egy éve a bolt mellett 

működik a medinai reform konyha, melyben tényleg szakítunk az eddigi menza 

hagyományokkal. Sok zöldség, gyümölcs kerül azóta a medinai óvodások, iskolások, idősek 

asztalára, és mindenkiére, aki dolgozik, és vágyik a finom ízekre, egészséges ételekre. 

 

Hírsáv 

 

Nem sárgulnak a gesztenyefák levelei 

Az önkormányzat néhány éve felvette a kapcsolatot egy céggel, amely új eljárást 

dolgozott ki az aknázómoly lárvája ellen. Ennek lényege, hogy permetezés helyett a 

növényvédő szert injektálással a vadgesztenyefák belsejébe préselik. Az immár 

többéves tapasztalatok alapján kijelenthető,hogy a módszer hatásos, nem sárgulnak a 

fák levelei. A programhoz az Apponyi kiskastély is csatlakozott. 

 

Javítják az ivóvíz minőségét 

 

A közeljövőben javul az ivóvíz minősége. A település több mint 180 millió forint pályázati 

támogatást nyert e célra. A medinai ivóvíznek viszonylag magas a vas-, illetve az 

ammóniumtartalma. A beruházás során építenek egy korszerű vastalanítót, illetve 

ammóniamentesítő létesítményt. Ezen kívül egy kutat is fúrnak, továbbá az ivóvízhálózat 

mintegy ötödrészét is felújítják a tervek szerint. 

 

Új stégnél köthet ki a Sión a vízitúrázó 

 

Harcon, Sióagárdon, Medinán és Kölesden is új stégeknél köthetnek ki a Sión a Szedresi 

Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület (SZIGET) jóvoltából. A kajakosok és kenusok 

évtizedekig a csalánosban szálltak ki és be a vízíjárműveikből, bár Medinának volt egy 

olajos hordókból készített és már lukas stége. Az új kikötő műanyag alapon fekszik, 

laposabb, és könnyebb használni. 

 

A lakosság összetétele: 

0-18 éves: 155 

19-60 éves: 489 

60 év feletti: 163 
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