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„Tudod mit jelent élni, nevetni és olykor szomorkodni? Mosolyogni any-
nyira, hogy sírni kelljen, tombolni, táncolni egy éjszakán át, a barátaidat
megvigasztalni, másokat mosolyra deríteni, emlékezni és felejteni, pénzt
adni és kuporgatni, reménykedni és álmodozni, tanulni és tanítani, ma-

kacsnak lenni és könyörögni, változni és változtatni, érezni az ízeket, lát-
ni fényeket és hallani a hangokat, valóra váltani az álmaidat és olyankor
elviselni, ha nem válik valóra mindezeket úgy tenni, hogy önmagad vagy
minden egyes pillanatban, mert nem tudhatjuk melyik lesz az utolsó.”

Tisztelt Medinai lakosok!

Tudni kell, hogy mielőtt a fák, bokrok levetik a
leveleiket a benne lévő tápanyagot visszajutat-
ják a törzsükbe, gyökereikbe. Ez ahhoz kell,
hogy tavasszal a megújulás időszakában újra
hasznosítsák. Ilyenkor a  kopasz fák úgy tűn-
nek, mintha meghaltak volna, aztán egyszer
csak előbújnak a rügyek és kiderül, hogy a fá-
ban benne rejlő életerő felülkerekedik mind-
azon a nincstelenségen, amibe ősszel került.
Aztán az élet normális esetben addig erősködik,
míg végül meg nem születik a termés. Sajnos
mi is kopasz fák  világát éljük. Ebben az idő-
szakban még nagyobb szükségünk van az ösz-

szefogásra, egymásra való odafigyelésre. Az élet
nem áll meg. Az idő rendíthetetlenül ketyeg fe-
lettünk. A következő időszakban erősödnünk
kell és már most eredményekben gondolkod-
nunk. Hinnünk kell a saját és falunk sikereiben.
Tudatosan rátalálni az ahhoz vezető ösvényre,
mert, azok akik hisznek a céljaikban, általában
önkéntelenül is sikerre viszik valamennyi pro-
jektűket. A világgal együtt nekünk is változni
kell. A rejtett erőinkre, energiánkra van szük-
ségünk. Az elnyomott energiákat fel kell sza-
badítanunk,  FEL!, mert szükségünk van rájuk.
Ismerjük fel és mondjuk el valódi érzelmeinket

egymásnak. A félelem, harag és szomorúság
óriási energiákat köt le: ezt kell felszabadíta-
nunk, mert az érzelmek kimondása gyógyít.
Meg kell szakítanunk a bűnbak keresés és bí-
rálat rossz körét. A tetteinkért a kimondott sza-
vakért a  felmerülő problémáért igenis  felelős-
séget kell vállalnunk. 

Zárszó: Nem létezik olyan szenvedés és olyan
probléma, mely ne hordana magában ajándékot
is. Ne feledjük, hogy minden probléma egyide-
jűleg a saját megoldás is. Ne várjunk széttárt ka-
rokkal a sors, nagyvonalúságára TEGYÜNK ÉR-
TE! Vén Attila
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2012.február 10. (péntek) 18 00
. Borverseny helyszín: 

Művelődési Ház
2012.február 11. (szombat) 20
00 . Medina Községért Alapít-
ványi Bál helyszín: Művelődési

Ház
2012.február 17. (péntek) 14.00.
Óvodás Farsang helyszín: Mű-

velődési Ház

MEDINA KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATÁNAK

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 
Hétfő: ügyfélfogadás szünetel

Kedd :13.00-16.00 
Szerda: 8.00 – 12.00 

13.00 – 16.00
Csütörtök – Péntek: 8.00-12.00 
Elérhetőség: Tel.: 74/434-010 E-
mail: phivatalmedina@tolna.net 

http://www.medinafalu.hu 

ORVOSI RENDELÕ 
Dr. Endrődi 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
8.00 -12.00 

KÖNYVTÁR 
Sereg Erzsébet 

Tel: 74/ 674 – 131
Falugazdász fogadóórája 

Szerda: 13.00-16.00

ISKOLA 
Tagintézményvezető: 

Götz Csabáné 
Tel: 74/437-103 

ÓVODA
Tagintézményvezető: Pusztainé

Vaczula Mátra
Tel: 74/434-100 

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Konrád János 

Tel: 06-20/369-55-50.

Tisztelt Medinaiak!
Önkormányzatunk jelenleg el-
látott államigazgatási feladatai
2013.januárjától a járási hiva-
talokhoz kerülnek, Medina a

koncepció szerint a tolnai járás
része lesz, mely ellen minden
eszközzel tiltakozunk. Ezúton
szeretnénk Önökkel megoszta-

ni dr. Navrasics Tibor minisz-
terelnök – helyettesnek meg-
küldött levelünket.

Településünk februári 
rendezvényei

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2012.február 13 – 26-ig a házior-
vosi rendelőben felújítás lesz.
Ezen időszak alatt a rendelés a
védőnői tanácsadóban lesz (Me-
dina, Kossuth L utca 59.), a ren-
delési idő változatlan. A felújítás
ideje alatt gyógyszerkiadás nem
lesz csak recept felírás, kérjük az
átmeneti időszakban csak sür-
gősségi esetben (torokfájás, láz,
mellkasi és hasi fájdalom), for-
duljanak a háziorvoshoz. (Kérjük
az erre az időszakra szükséges
gyógyszereit, beutalóit, igazolá-
sait, kérvényeit, mentős papírja-
it előre beszerezni szíveskedje-
nek.) Az esetlegesen előforduló
kellemetlenségekért megértésü-
ket kérjük.

Februártól változik a vérvétel
időpontja első alkalommal
2012.február 10-én (péntek) 9 00
– 10 00  óráig, továbbra is előze-
tes bejelentkezés szükséges.

Értesítjük a lakosságot, hogy
2012. február 14-én (kedd) tüdő-
szűrő vizsgálat lesz, 11 00 – 12 00
és 12 30 – 14 00 között, Medinán
a Művelődési Házban (Kossuth L
utca 11.).

A szűrővizsgálathoz TAJ kártya
bemutatása szükséges!

40 éves kor alatt 860 forintot
kell fizetni!

Háziorvosi beutaló szükséges!

2012. február 14-én (kedd) 13
00 – 14 30 óra között a Tarr Kft
munkatársai kihelyezett  ügyfél-
fogadást tartanak az Önkormány-
zat épületében.

Medina Község 
Önkormányzata

Lakossági információk!

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

Tisztelt Adózók!
Megköszönjük, ha adójuk 1%-

val támogatják a medinai civil
szervezeteket, ezzel is hozzájá-
rulnak az egyesületek működé-

séhez. 
Medina Község Közalapítvány

adószáma:  18859799 – 1 - 17.
Medinai Polgárőr Egyesület

adószáma: 18867260 -1 -17.

Segítségüket előre is megkö-
szönjük!

DR. NAVRASICS TIBOR ÚR
MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖK-HELYETTESE, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER
BUDAPEST

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr !

Medina község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazása alapján azzal a tiszteletteljes kéréssel fordu-
lok Önhöz, hogy Medina községet a tervezett Tolna Járási Kormányhivatal illetékességi területéből a Szekszár-
di Járási Hivatal területéhez átsorolni szíveskedjék.
Medina község területe és lakossága történelmileg Szekszárdhoz tartozik, lakossága az elmúlt évszázadokban
osztotta a szekszárdiak sorsát, terheit, hagyományait és sikereit. A medinai emberek többsége Szekszárdon
dolgozik, vásárol, tanul  és intézi minden hivatalosan és magánügyét. Az Önkormányzat  oktatási intézményi
is a megyeszékhelyhez tartoznak, a közszolgáltatásokkal is oda kötődünk.   Medina  tájegységileg is a Szek-
szárdi dombvidék peremén helyezkedik el, a megyeszékhelytől 18 km-re. A Szekszárdra történő utazás közle-
kedési adottságai átlagosak,  a lakosság megszokta és elfogadta a kialakult viszonyokat. a járások kialakítását
megelőzően támogattuk a folyamatot, hiszen egy közigazgatásilag Szekszárdhoz tartozás más területeken is jó
hatással lett volna a község mindennapjaira. A községünk tolnai területhez történő besorolása elfogadhatatlan.
Tolna  más tájegységhez, más gazdasági viszonylatokhoz és  más kultúrához tartozik. A lakosság döntő többsé-
ge ugyan hallott Tolna városról, de soha nem járt ott.  
A közlekedési infrastruktúra Tolna irányában teljesen kiépítetlen, közvetlen kapcsolat nincs a két település
között. Egyetlen lehetőség az, hogy Tolna várost  szekszárdi átszállással közelítsük meg.  Azt viszont elfogadha-
tatlannak tartjuk, hogyha egyszer Szekszárdra be kell utaznunk átszállás miatt, akkor miért kellene ügyinté-
zés miatt továbbutazni, majd vissza 
irányban ugyanezt az utat megtenni. A lakosok kimennek a falu végére és látják a szekszárdi dombokat, a vá-
ros sziluettjét.  Oda engedi el gyermekeit, arról várja haza. 
Az előzetes döntést  a járási hivatalok kialakítására vonatkozó kormányhatározat szellemének nem megfelelő-
en, a közlekedési viszonyokra tekintettel kormányhatározat-ellenesnek,   logikailag elfogadhatatlannak, embe-
rileg pedig méltánytalannak tartom.
Tisztelettel kérem kérésünk támogatását.

Medina, 2012. január 17.
Köszönettel: Vén Attila polgármester
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Sok töprengés előzte meg
azt a döntésemet, hogy a
medinai iskoláról, majd az
államosított iskoláról írjak.

Milyen is volt 1948 előtti időben
Medina iskolai helyzete? Három is-
kola fenntartó és működtető volt a fa-
luban.

1.)  Községi Népiskola. Fenntartó-
ja a községi előjáróság volt. Két isko-
la működtetéséről gondoskodott. Az
egyik Medinán a szerb templommal
szembeni iskola és tanítói lakás épü-
letében, a másik Medina Szőlőhegyen
ugyancsak  tanítói lakással egybeé-
pült iskolában működött. A Medinai-
aknak Orosz Ede a Szőlőhegyieknek
Pozsonyi Margit volt a tanítója. Mind-
kettő hatosztályos iskola volt, amely
egy tanulócsoportot alkotott, egy-
szerre együtt volt mindkét helyen a
hat osztály. A hatodik osztály elvég-
zése után még 2 évig ismétlősök vol-
tak a tanulók, már nem minden nap
jártak iskolába, csak hetente kétszer
délutánonként. Akkoriban a tanköte-
lezettség 14. életévig tartott. Ezt kö-
vette ezután a kötelező levente – fog-
lalkozás a fiúk részére, ez heti egy al-
kalommal délutáni katonai elemi ki-
képzést jelentett. Ezt már nem min-
den esetben a férfiak tanítók tartották
(voltak külön levente oktatók is). Me-
dina Szőlőhegyen az iskola épületben
a katolikus egyházi szertartások is
helyet kaptak vasárnapokon és ün-
nepnapokon.

2.) Református Népfőiskola. Fenn-
tartója az egyház volt; a működtetés
összes költségét és a tanító bérezését
is az fedezte. Ugyanúgy működött,
mint a községi iskola. Állami tanterv
szerint oktattak. Felügyeletüket egy-
házi személyek látták el. Tanítójuk
Bay Dezső volt, aki egyben kántori te-
endőket is végzett (kántor- tanító),
elődje Sütő Sándor volt, akivel helyet
cseréltek, így került Sütő Sándor Láp-
főre, őket követték még Kardos Sán-
dor és Balogh Pál tanítók. Református
lelkészük Szalai Sándor volt.

3.) Szerb nyelvű Népfőiskola. Fenn-
tartó a görög – keleti szerb egyház
volt. Iskolájuk a szerb templom mö-
götti tanteremből és egy mellékhely-
ségből állt. Tanítói lakás nádfedeles,
2 szoba – konyhás épület volt, amit az
’50.es évek végén lebontottak. Taní-
tójuk Milosevity Milenkó, papjuk
Ubavity Dusán volt.

1948- ban az oktatási intézmények
terén nagy változás történt Magyar-
országon, az iskolákat államosították.
Ez nagy átalakításokat jelentett. Sze-
mélyi változások is történtek a taní-
tók körében. A változások gyorsan be-
következtek. Az oktatás ügy egysé-

ges irányítás alá került. A megyei és
járási oktatási osztályok gondoskod-
tak a személyi és tárgyi feltételek biz-
tosításáról. Már korábban bevezették
a 8 osztályos általános iskolákat.

Átmeneti problémákat jelentettek
egyes helyeken a kántor- tanítók hely-
zete. Az állam nem vállalta a kántor
– tanítók kettős szerepét. Egyes he-
lyeken ez személyi változást jelentett.
Ez történt Medinán is, de békésen.

Az államosítás az igazgató szemé-
lyének kijelölését, kinevezését is je-
lentette. Így lettem én Medina Állami
Általános Iskola igazgatója.

Nálunk a nagy változás azt jelen-
tette, hogy az eddigi 3 féle iskolából
egy fajta lett, az állami. Tehát az azo-
nos korú gyermekek egy osztályba
kerültek, azaz egy osztályt alkottak.
Így megnövekedett az osztályok lét-
száma. Nem volt annyi tanterem,
amennyire szükség volt. 

Így történt aztán az a megoldás,
amely szinte kínálta magát, hogy az
Apponyi kastélyt igényeljük ki isko-
lának és lakásoknak. Akkoriban a
kastély már az Állami Földalap tulaj-
dona volt. Ezért a helyi UFOSZ-tól kel-
lett igényelni. Még a kastélyban la-
kott Suprics bácsi, a gondnok, aki ké-
sőbb Szekszárdra költözött. A kasté-
lyon kívül még a volt intézői lakást és
a vadász épületet is iskolai célra kap-
tuk. A volt Intézői lakás épülete je-
lenleg a község iskolája. Egy – két
évig tartott az új helyzetnek megfele-
lően az átalakítás és a berendezések
kialakítása. Sok helyi támogatást, fő-
leg szülői segítséget kaptunk. A fel-
sőbb szervek biztosítása is biztosított
volt.

1953 szeptemberében már annyi-
ra alakult az iskolai életünk, hogy
azon ábrándoztunk jó lenne a felső ta-
gozatokat osztottá tenni, és a szako-
sított oktatást bevezetni. Ekkor már a
tantermek új bútorokkal is gazda-
godtak. A régi hosszúpados, agyon-
firkált, tintafoltos padokat, új kétsze-
mélyesek váltották fel.

Természetesen szakos tanárok sze-
mélyéről is gondoskodni kellett. Az
eddig tanító képesítéssel rendelkező-
ket tanári képesítés megszerzésére
kértük. Ez részben sikerült is, de új
tanárok fogadására is felkészültünk.
Ekkoriban iskolánkat az a kitüntetés
is érte, hogy fogadhattunk gyakorló
tanulókat, akik Tanítóképzők utolsó
évfolyamát még képesítés nélkülinek
kihelyezettek olyan iskolákhoz, ahol
a tanítást gyakorolták az ottani tan-

testület támogatásával, segítségével.
Ezt a szerepet a mi iskolánk is betöl-
tötte. Így került hozzánk Rittmann
László, Farkas István, és Németh
Gertrúd Hilda tanító jelöltek, közü-
lük mindannyian itt is maradtak a
képesítésük megszerzése után. Blé-
nesy Edit tanítónő már előbb ideke-
rült Mesztegnyőről. Itt tanított még
alsó tagozatban Kocsis Jánosné, Hor-
váth Julianna, később Rittmann Lász-
lóné ( Reményi Mária)is. Itt említem
meg Mester Erzsébet tanítónőt, aki
korábban tanítványunk volt. Tanár-
ként jött Eszterbauer Teréz és Assa-
biny Ljubica (Kozics Tamásné). Ké-
sőbb jött Berkes Miklós tanár. Nálunk
tanított még Nagy István, Szőlőhe-
gyen Kőszegi Márton, Bíró Mária és
Péter Albert.

A tantestület létszáma ha változott
is, de a szükséges létszám biztosított
volt. Arra igen büszkék voltunk, hogy
a törzsgárda megmaradt az 1960-as
év közepéig, addig amíg a felső tago-
zat átkerült Szedresbe. A nevelők kö-
zül is Szedresbe került Kőszegi Már-
ton, aki ott igazgató és Berkes Miklós
aki ott helyettes lett.

Idős korban már nehezebb a rég
múltra úgy emlékezni, ahogy az a va-
lóságban megtörtént. Gyakran az idő-
rendi sorrendek cserélődnek. Ez tör-
tént most velem is. Majdnem elfelej-
tettem Medina Szőlőhegyet is bekap-
csoltuk a szakosított oktatásba.

Hogyan is történt ez? Akkoriban
Medinát és Szőlőhegyet összekötő út-
ja felemás volt. Szilárd út csak a Cse-
pi tanyához vezető elágazásig tartott.
Tovább földes úton lehetett Szőlő-
hegyre eljutni. A lakosság kocsin, ke-
rékpáron, de leginkább gyalog közle-
kedett. Remény sem volt ezen az ál-
datlan állapoton változtatni. Mit lehet
tenni? Az ötlet az iskola fejlesztése
csábító volt.

Sok töprengés után a következő
megoldás valósult meg. Kell venni
egy –pár lovat szerszámostul és egy
hosszú kocsit. De pénzt hogyan szer-
zünk? Erre az állam nem ad pénzt.

A kastély eredeti fűtését a fatűze-
lésű kazánfűtés biztosította a radiá-
torok felmelegítésével. Ezt az igen
költséges módszert nem választhat-
tuk. Mi már minden helyiséget sze-
nes kályhával  fűtöttünk. Tehát az ere-
deti kastély technika felesleges. El
kell adni a rendszert – az árán kocsit,
lovat kell venni. Ez történt. A részle-
teket most nem írom le, az egy bo-
nyolult folyamat volt.

Kocsit, lovat, szerszámot az ak-
kori medinai vásárban egy szedresi
gazdától vásároltunk. A lovas fogatot
szerződés kötéssel bérbe adtuk Kiss
György gazdának. Gyuri bácsiék pon-
tosan és jól végezték kötelességüket.
A szőlőhegyi tanulók be – és haza-
szállítására jól működött. A szülők is
elégedettek voltak. A tanulok nevelői
kísérettel utaztak.

Ezzel a medinai körzetesítéssel a
felsőbb oktatási szervek is egyet ér-
tettek. Csak az akkori Szabad Nép cí-
mű újság egy cikkben ezen módszert
és személyemet bírálta, mondván (ír-
ta), hogy a fuvart teljesítő gazda jog-
talan előnyökhöz jutott, a lovak egyé-
ni célra használata miatt. Én erre
nem reagáltam, mivel a lovak tartása
(etetése, gondozása) a gazda költsége
volt. Ezt a sajtó figyelmen kívül hagy-
ta. A mi felettes pénzügyi szerveink
is jó megoldásnak ítélték az eljárá-
sunkat. 

Az idő csak múlt, újabb változá-
sok alakították életünket. Iskolánk-
ban végzett tanulóink közül egyre
többen folytatták tanulmányaikat kö-
zépiskolákban, és sikeres eredmé-
nyekkel. Sokan a középiskolák elvég-
zése után főiskolákon, egyetemeken
folytatták még tanulmányaikat. Így
lettek pedagógusok, orvosok, mérnö-
kök, vagy katonatisztek. Ezek az ered-
mények a medinai általános iskola
tantestület tagjainak is dicséretére
váltak és ezáltal is elismerést nyert
munkájuk.

A változás és fejlődés menetét az
jelentette, hogy mikor már köves-út
kötötte össze Medinát és Szőlőhegy-
gyel, akkor megszűnt a tanulók lo-
vaskocsizása, ezt váltotta az autóbu-
szos közlekedés. Ez arra is adott le-
hetőséget, más község, vagy város is-
koláját is választhatták. Adódott még
egy újfajta lehetőség is, azt, hogy
Decsre mehettek a tanulók hét-közi
kollégiumba és ott végezték el az is-
kola 8 osztályát. Ezt is többen válasz-
tották. Mindez a medinai iskola lét-
számát csökkentette. Ennek az lett a
vége, hogy Medinán megszűnt a fel-
ső tagozat. Ekkor kerültek a medinai
nevelők közül sokan Szedresbe, ami-
ről már tettem említést.

Egyelőre ennyit akartam írni a me-
dinai iskolai életről illetve távoli múlt-
járól. Ma már gróf Apponyi Rezső
kastélya is más célt és feladatott szol-
gál.

Végezetül még annnyit, ne felejt-
sük el, hogy a két ló és a kocsi is se-
gített gondjainkon. Emlékül a két ló-
ról még annyit, hogy szürkék voltak,
nevük: „Árva” és „Lenke” volt.

Csajbók Kálmán
Medina Község díszpolgára  

„ Régi idők emlékére…”

A lovak szürkék voltak



Medinai Hírmondó4 2012. február

Medinai Hírmondó: Kiadja: Az Axel Springer Tolna Megyei Irodája • A Tolnai Népújság melléklete
Szerkesztőség címe: 7057 Medina, Kossuth L. utca 59. E-mail: rendezveny@medinafalu.hu Nyomtatás: Tolnai Népújság

Településünk az ivóvíz minőségé-
nek javítása érdekében uniós pá-
lyázati forrás elnyerésén dolgozik.
A pályázat kétfordulós, a folyamat-
ban az első forduló vége felé köze-
ledünk.

Még 2009-ben került beadásra a
KEOP (Környezet és Energia Ope-
ratív Program) pályázati forráshoz
az „Medina KÖZSÉG Ivóvízminő-
ség-javító beruházása” című pályá-
zatunk, mely az első fordulóban tá-
mogatást kapott. Ez a gyakorlatban
azt jelentette, hogy jogosultakká
váltunk a részletes tervek kidolgo-
zására, az engedélyek megszerzé-
sére, az előkészítő munkák lebo-
nyolítására, immár az első fordulós
támogatásból. Ez a folyamat hama-

rosan lezárul, a második fordulós
anyag beadásával, melyre a tervek
szerint 2012-ben kerül sor. Ezt kö-
veti majd a bírálati folyamat.
Amennyiben pályázatunk a máso-
dik fordulóban is támogatást nyer,
úgy a szerződéskötési és közbe-
szerzési eljárások lebonyolítása
után a beruházások várhatóan 2012
második felében kezdődhetnek.

Néhány fontosabb adat a pályá-
zattal kapcsolatosan. A pályázatot
Medina Község Önkormányzata
önállóan adja be, a projekt által
érintett lakosok száma 900. A be-
ruházás teljes költségvetése meg-
közelítőleg nettó 200 MFt, melynek
maximum 85%-a lehet EUs támo-
gatás. A beruházás eredménye-

képpen településünkön az ivóvíz
minősége javul majd, melyre egész-
ségvédelmi okokból és törvényi elő-
írások miatt egyaránt szükség van. 

Néhány technikai 
és műszaki adat a pályázattal 
kapcsolatosan:
Az ivóvízjavító program keretén
belül a település vízellátó rend-
szer fejlesztésére kerül sor. A be-
ruházás során egy teljesen új, a
tisztítási technológiát befogadó
technológiai gépház épül szociális
résszel. A vízmű épület magaste-
tős, a településhez illeszkedő épü-
let lesz. A beruházás a jelenlegi
vízmű területén történik. Mivel a
jelenlegi ivóvíz ammónium, mint
szennyező esetében nem teljesíti
a határértéket, a tisztítási techno-
lógia biológiai ammóniumlebon-
tással fog működni. A vízbázison
egy új 130 m talpmélységű kút
megfúrására is sor kerül. A víz-
mű kapacitása: 180 m3/nap. A
Medina Szőlőhegy vízellátása egy
gerincvezeték építésével megol-
dódik.

A VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA
MÛSZAKI TARTALMA:
• 2 DB KÚT     
• 1 DB GÁZTALANÍTÓ 

• 1 DB VAS-MANGÁNTALANÍTÓ
TARTÁLY

• 2 DB AMMÓNIA MENTESÍTÕ
TARTÁLY

• 2 DB HÁLÓZATI SZIVATTYÚ
• 2 DB ÖBLÍTÕ SZIVATTYÚ
• 1 DB ÖBLÍTÕ KOMPRESSZOR
• 1 DB LEVEGÕZTETÕ KOMPRESS-

ZOR
• 1 DB UV CSÍRÁTLANÍTÓ BEREN-

DEZÉS

A tisztított víz minden paramé-
terében meg fog felelni a 201/2001.
Korm. rendeletben előírt határér-
tékeknek.

A településen az ellátó rendszer
rekonstrukciója során az acél ve-
zetékek, valamint a vas szerelvé-
nyek cseréjére is sor kerül. 

Továbbra is kérjük és köszön-
jük a lakosság elvi támogatását,
hiszen mindannyiunk érdeke
hogy ivóvizünk a lehető legjobb
minőségű legyen.

EU-s forrásból javulhat az ivóvíz minősége Medinán

Településünk megújítása, szépítése érdekében az alábbi
fejlesztéseket tervezzük a 2012.évben:

● Művelődési Ház bejárati ajtó cseréje
● Háziorvosi rendelő korszerűsítése

● Parkosítás, fásítás
● Ivóvíz minőség javítása 

● Csapadékvíz elvezetés (kastélytól a Sió hídig)
● Falu központ megújítás, kialakítás 

● Szőlőhegyi Kápolna utca zúzott kővel való lerakása
● Szőlőhegyi Vendégház üzemeltetése

● Szőlőhegyi Kultúrház tatarozása
● Malom fűtéskorszerűsítés

A Levéltárban elhelyezett medinai ta-
nácsi iratokban ( 1950 – 1977) sok érde-
kességet figyelhetünk meg, melyek az el-
múlt kor politikáját és szellemét tükrözik.
Ezek közül valók a szószerinti idézetek. 

1950. október 27.  A tanácstaggá vá-
lasztottak gyűlése, s ezen ünnepélyes al-
kalommal úgy határoztak, hogy táviratot
küldenek Rákosi elvtársnak! A szöveg: „
Medina község dolgozói a tanácsvá-
lasztásról harcos üdvözletünket küldjük,
és ígéretet teszünk arra, hogy mun-
kánkkal erősítjük a béketábort és a szo-
cializmust!”

1950. december 8. „ a begyűjtés és az
adó beszedése nem csak egyszerű köte-
lességünk, mert ennek híján az ötéves terv
megvalósíthatatlan a mi bástyánk gyenge
lenne.

1950. december 27. „ A villanyhálózat
a Zrínyi utca végéig 400 méter hosszban,
a Dózsatelepen 300 méter hosszban lesz
bővítve.” (Medinán 1949. november 19-
én gyulladt ki villany. – szerkesztő)

1951. március 8. „Berényi Ferenc elv-
társ javaslata alapján Medina község dol-
gozó parasztjai páros versenyre hívja ki Sió-

agárd község dolgozóit, a tavaszi mező-
gazdasági munkák elvégzésére.” Április
30-ig mindenki vesse el a gyapotot, a ten-
geri és a burgonya háromszori kapálásá-
val is végezzenek”. 

1951. április 8. „ A medinai dűlőutak el-
hanyagoltak, önkéntes felajánlással hoz-
zákezdünk a renováláshoz. Ezek hossza
32 kilométer.

1951. június 5. „Pótrézgálic igényt kell
benyújtani, mert erős a perenoszpóra fel-
lépése”. „ A Kossuth Népház előtti teret le
kell téglázni”. „ Társadalmi munkával és
egyéni felajánlással a Birka –rét szénater-
mését beszállítjuk az apaállat istállóhoz. „
(Bika- rét a mai Ferenczy – sziget. - szer-
kesztő) 

1951. július 15. „B. János tanácstag
gyorsbeadási versenyre hívja ki néhány pa-
rasztgazda szomszédját”. „A kulákokat rá
kell szorítani, hogy július 16 –ra végezze-
nek a takarodással”. Amennyiben a la-
kosság eleget tesz adófizetői kötelességé-
nek, akkor renoválják az iskolát és az óvo-
dát”. 

1951. augusztus 14. „Igás teheneink
vannak és munka idején csökkenteni kel-
lene a beszolgáltatás mennyiségét”. „A
hús beszolgáltatást ne csak kövér barom-
fival lehessen teljesíteni, hanem sovánnyal
is”. „Öntudatos medinai földművelő a
cséplőgéptől azonnal viszi gabonáját de-
mokratikus gondolkodású medinai ember
lépjen be a II. sz. TSZCS-be”.

1952. szeptember 23. „Napraforgó be-
adási tervét 152 százalékra teljesítette a
község”.

1952. október 21. „B. János megvá-
lasztott tanácstag felhívta a figyelmet arra,
hogy a kulákság a falu első számú közel-
lensége, s aljas szándékkal szabotálni
akarják a begyűjtési terv módosítását”.

1952. március 7. „Adófizetés terén köz-
ségünk az első helyről az utolsó helyre
esett vissza”. „ Tizenhárom nyolcadikos ta-
nulóból tízen óhajtanak tovább tanulni”.

1952. március 10. „Rákosi elvtárs ja-
vaslatára a Magyar Dolgozók Pártja meg-
szüntette a jegyrendszert”. „ Az iskolák vil-
lamosítását mielőbb meg kell kezdeni,

mert a tanító hiány miatt este is kell taní-
tani”. „Balogh Pál tanácstag vállalja, hogy
Rákosi elvtárs születésnapjára az egész
évi baromfi-beadási kötelezettségének ele-
get tesz és versenyre hívja a többi gazdát”.
„Vállaljuk, hogy Rákosi elvtárs születése
napjára Medinán 35-40 tgból álló gazd-
asszony – kört szervezünk, s asszonyaink
között szakmai és politikai felvilágosító
munkát végzünk”. „Az államtól a könyvtár
kapott 450 kötet könyvet, 150 darab szé-
ket, és gyönyörű függönyöket”. „Kisfaludy
doktor elvtárs beszélt az újonnan átalakí-
tott fürdőházról, ami most került átadásra”.

1952. május 11. „ A község az első évi
sertésbeadási kötelezettségét 100 száza-
lékra teljesítette”.

1952. június 22. „Az aratás, a cséplés,
a beszolgáltatás akkor lesz sikeres, ha a ta-
nácstagok mutatnak példát a kommunista
módon teljesítik hazafias kötelességüket”. 

„V. János gazdálkodó kukorica és nap-
raforgó pótbeporzási versenyre hívta ki B.
János gazdálkodót”.

„Az Internacionálé eléneklésével ért vé-
get a tanácsülés”. 

Konrád László helytörténész

Múlt – Kor
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