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Bemutatkozás

Apponyi Kiskastély Kft.
Folytatva a helyi vállalkozók bemutatását
ma dr. Halász Zsolt és Horváth Csilla mutatja be az Apponyi kiskastély történelmét és
a mai szolgáltatásait.
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Kastélyunk, kastélyszállónk
történelme
A kastély parkjában ma is álló 1760-ban
épült barokk kápolnáról elnevezett Pusztakápolna körüli majorságból mára a kis kastély és vadászlak (vagy vadászkastély) maradt fenn. Összes alapterületük 1300 m2. A
kastélyt 1835 körül a Pauer család építtette
- akárcsak a kápolnát. Fényes Elek, a kor jeles statisztikusa 1836-ban Magyarországnak
s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geopraphiai tekintetben címû könyvének Népes Puszták
címszava alatt így ír a pusztakápolnai uradalomról: „Kápolna. Medinához közel. 152 katolikus és 5 református lakos. Szép kastély.
Szõllõhegy. Nagy gazdaság és juhtenyésztés. Földesura Pauer.”
A Pauerektõl Bezerédj Istvánnak, a kor
neves politikusának birtokába kerül. Tõle
vásárolja meg Apponyi Károly 1850-ben. A
Paurok idejében lakott kastélynak legközelebb csak 1917-tõl lesz ismét állandó lakója:
Károly unokája, Nagyapponyi Dr. Gróf
Apponyi Rezsõ (aki Rudolfként született).
Az 1915-ben megnõsült ifjú gróf bõvíttette,
modernizáltatta a kiskastélyt rangjához
méltó úrilakká, majd élt itt 1939-ben bekövetkezett haláláig.
A világháború után a kastélyt államosították, 1951-2002-ig általános iskola mûkö-

dött benne. Több hazai mûemléki szakember szerint - a 2011 óta kastélyszállóként és
családi otthonként is szolgáló „cseppnyi
éden” - az egyik legeredetibb állapotban
visszaállított magyar mûemlék.
2013-ban, Magyarországról, kastélyhotelünk épületegyüttesét jelölték az UNESCO
ICOMOS díjra (az UNESCO, Világörökségi
Helyszín díjához hasonló, egyes épületekre adható elismerése.

Vigyázat! Ez nem egy
megszokott kastélyszálló!
Hanem egy butikhotel. Ne várjon pompázatos termeket, éttermünkben fehér kesztyûs

pincéreket. Hazánkban még csak hasonlót
sem talál. Ez nem egy mesterkélten régies
hangulatú, hamisan csillogó kastélyhotel.
Egy XIX. századi középnemes életének, miliõjének és korának hû lenyomata kastélyszállónk épületegyüttese és a birtok - cseppnyi falusi bájjal fûszerezve. A kastély, illetve
a kastélyhotel egy részét lakó tulajdonos családhoz mintha vendégségbe érkezne... mint
Apponyi Rezsõ korában, akárha a gróf vendége lenne... csak õ éppen nem tartózkodik
itthon.
Aprólékos kutatás elõzte meg a renoválási munkákat, megcélozva az eredeti
1840-es állapot visszaállítását. Legfõbb vágyunk: hûen visszaadni a korabeli viszonyokat. Az utolsó kézzel kovácsolt szeget is
visszaépítettük. Megérte! Magyarország
egyik legeredetibb állapotú mûemléke várja, hogy nálunk vendégeskedjen. A kastélyt, kastélyszállót úgy álmodtuk meg,
hogy az épület történelmét, az Apponyiak
szellemiségét tisztelve elevenítsük meg e
sajátos hangulatot. A kastélyszálló mindösszesen hat, markánsan eltérõ hangulatú
szobát és egy lakosztályt kínál az idelátogatónak. E hely átható nyugalma, programok
sokasága teszi tartalmassá az itt eltölthetõ
rövidebb, hosszabb pihenést. Barátságos
éttermében a kifinomult konyha és az
egyedülálló helyi borválaszték mellett a ragyogó veteránautók adnak pazar élményt.

Fotók: Tóth Géza (www.tothgeza.hu)
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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”
(Tamási Áron)
Ahhoz, hogy falunk múltját életét, múltbéli szokásait megismerjük, felidézzük és megõrizzük az utókornak Konrád Laci bácsi
már sok szép régi tárgyat, régi írást történeti anyagot gyûjtött
össze. Azzal a szándékkal is, hogy a faluba látogató- képet kaphasson a régi életrõl az értékeket hordozó szokásokról, hogy megismerje ennek a településnek érdekes és szép történetét, a magyar
valóságot. Mert van története múltja ennek a falunak- csak, felszínre kell hozni úgy, ahogy Csizmadia Jani bácsi is teszi azért, hogy
gyönyörködhessünk benne, hogy elgondolkodhassunk rajta. Sokszor ismételjük azt az igaz mondást: akinek múltja nincs, jövõje
sincs…'
Kötelességünk követni ezt a gondolatot, folytatni a múltunk feltárását az identitásunk megõrzéséhez. Tudjuk, hogy elõdeink
igenis áldoztak már a régi idõkben ugyanezért a nemes célért
mert olvasó, színjátszó köröket hoztak létre, tanították a gyerekeiket a föld szeretetére és tiszteletére. Hosszú idõre visszanézve Medina sok ember számára adott életet, szeretetet, szerelmet!
Ezért is tartom fontosnak, hogy hiteles képet kapjunk és adjunk
Medináról.
Vén Attila

Medina község Tolna megye székhemechanikai összetétele vályog, holyétõl északra, mintegy 20 km-re találmokos vályog, melyek 87%-a felszínható a Sió jobb partján. A község két
tõl karbonátos, 13%-a gyengén savairányból, Szedres felõl a 63., Harcról
nyú. A talajok többnyire jó víznyelépedig a 65. sz. utakról közelíthetõ
sû, vízraktározó és vízelvezetõ-kémeg.
pességûek, termékenységi besoroláA Szekszárd mellett lévõ Medina a suk jó. Fõ talajtípusai a mészlepedészó szoros értelmében igazi szegélykes csernozjom, a barnaföldek, a
település: természetföldrajzi elhe- csernozjom barna és az agyagbemolyezkedését tekintve a Dunántúli- sódásos barna erdõtalajok. A völgydombság nagytáj Mecsek és Tolnatalpakon öntési réti talaj alakult ki.
baranyai dombvidék középtáj Tolnai
Ezen talajadottságok szántóföldi nödombság kistáj csoportján belül két vénytermesztés számára igen kedvekistáj, a Tolnai Hegyhát és a Délzõek. Ma 1,7 %-ban rét, legelõ és 22,5
Mezõföld találkozásánál, egyik oldal%-ban erdõ borítja.
ról dombok és erdõk másik oldalról
A természetes növénytakaró kovízfolyások ölelésében fekszik.
rábban fõleg cseres tölgyesekbõl és
A Siótól keletre található terület a
részben gyertyános tölgyesekbõl állt.
Mezõföld nyugati széle, a Siótól nyuA nyugati részeken megmaradtak az
gatra található rész a Tolnai-hegyhát
erdõk, a keleti, Medina szempontjádélkeleti csücske.
ból fontos részeken a szántók és a
A Tolnai-hegyhát a Tolnai-dombszõlõk vannak túlsúlyban.
gazdálkodási eredményei - a külterüság legsajátosabb morfológiai arculaAz 1960-as évektõl kezdõdõ erõtú kistája, közel 600 négyzetkilomészakolt szövetkezetesítés, a szovjet leteket uraló mezõgazdasági táj az
összeszántásokkal, tömbösítésekkel,
ternyi területen. Keleten a Sió, nyu- mintára kialakított állami gazdasálecsapolásokkal,
erõltetett
gaton a Kapos völgye, Délen a Völgygok célja a mindenáron minél több
ség határolja. A felszínt 220-240 métermés elérése, és a természet legyõ- mûvelésiág váltásokkal, stb., jellemzõ
módon és jelentõs területeken
ter átlagmagasságú lapos tetejû hegyzése volt.
hátak és a közöttük húzódó nagy
Ennek a több évtizedes belter- kultúrsivataggá degradálódott.
A rendszerváltás után alapvetõen
mélységû (100-120 méter) eróziós
jesítési hajrának - noha vannak világnem változott a falu gazdasági szerkevölgyek jellemezik. A 20-40 m vastag
színvonalon is vitathatatlan mezõzete. A település vonzerelösztakaróval fedett hegyjét elsõsorban szép fekhátak ÉNy-DK-i irányban
vése, természeti értékei,
lejtenek, felszínüket dea jó levegõ és a csend jeKuner János
ráziós völgyek tagolják. A
lentik. A közeli megyeKapos-völgyre nézõ oldaAzért szeretem
székhely, valamint a könlaikat 80-150 méter manyen elérhetõ országos
gas, meredek letörések
Azért szeretem a csendet, mert oly beszédes
jelentõségû utak urbanijellemzik.. A völgyek erõzációs hatása nem érvéAzért szeretem a tájat, mert oly nyugodt és édes
sen
aszimmetrikusak:
nyesül.
D-re nézõ lejtõik lankáÖlelõ kezével a természet átkarol s nem vagy egyedül
A település táji, termésabbak (5-7°), míg É-ra
Suhogó szél füledbe úgy dalol, szíved tõle felhevül
szeti adottságai, növényimeredek (15-25°-os) lejés állatvilága jelentõs potõk tekintenek. Az átlagos
tenciát képvisel, sõt a tuS ott könnyû megérteni az univerzumot, ahol nincs zaj
relatív relief 79 m/km2, a
risztikai piacon akár
S nem mének senkinek rumot, s nincs jaj
völgysûrûség 3,1 km/km2.
erõsségként is szerepelA térség éghajlata mérséCsak ébredõ, lágy erdõ illat, szelíd, fürge állatok
tethetõ, bár a természeti
kelten meleg, mérsékelEmberek, szeretni egymást egy percig se várjatok
értékek megóvása prioten nedves. Az évi napritást élvez. A természeti
fénytartam meghaladja a
kincsek, az élõvilág ereÉjjel a fák közt a hold, ahogy átragyog
2050 órát, az évi középdeti környezetben való
hõmérséklet 10,0-10,4 °C
És a csillag milliárdok elveszik a bánatot
bemutatása a turisztikai
közötti. Az évi csapadékÁramlik feléd az élet a kódolt üzenet
palettát színesítheti. A
összeg átlaga 650-680
Becsüld meg nagyon a múló életed
borvidék híres fõleg vömm. Az ariditási index
rösboráról, és Medinán a
1,03-1,08. Az uralkodó
fehérborok is népszerûS míg bent vagy a bûvös körön belül
szélirány az ÉNY-i, de doek, így a borturizmus
minanciája nem kiemelÉleteden máris szomorúság és baj ül
komplex kiépítése lehet
kedõ. Szélsõséges éghajlaFordulj a természethez, már várnak ott
az egyik fõ cél. A szõlõ,
ti események a 35 °C-ot
Ne hagyd tönkre tenni a még szebb holnapot!
bor iránti szeretetet ötmeghaladó nyári kánikuvözni kell a gasztronómilák és a -25 °C-ot meghalaával is. Fontos kiemelni
dó téli hidegek.
Válassz magadnak egy fényes csillagot!
Medina- Szõlõhegy terFöldtani szempontból
S küldd el neki mind azt, mit néked a föld adott!
mészeti adottságait is,
a terület túlnyomóan meMeglásd nemsokára megjön az üzenet!
ahol már több külföldi is
denceüledékekbõl épül
talált magának lakó, piheNyugalom és szeretet járja át a szívedet!
fel, így az építõanyagnõhelyet.
(agyag, homok) kivételéA ma mûködõ vállalvel természeti erõforráLágy tavaszi szélben egy Tücsök hegedül!
kozások a mezõgazdasokban szegény. A talajNe érezd magad soha egyedül!
ságban, kereskedelemvízhatás alatt közvetlenül
Átkarol természet, érted az univerzumot!
ben és vendéglátásban
nem álló területek talajépítõiparban érdekelt.
Utad a jövõbe visz, nyugodtan járhatod
képzõ kõzete a lösz és a
Az utóbbi néhány évben
löszös üledék. A talajok

a népességfogyás megállt, a munkanélküliség csökkent.
Összegzésül megállapíthatjuk,
hogy a kistérségi táj mai képének kialakulására a távol- s közelmúlt történései közül elsõsorban a törökvész
idõszakának, a XVIII. századtól kezdve pedig a kisebb-nagyobb intenzitással folyó erdõirtásoknak, valamint
a vízszabályozásnak, és a 60-as évektõl megkezdett táblásításoknak volt a
legnagyobb hatása.
Medina közigazgatási területének
kb. 10 %-a ár- és belvízveszélyes területen fekszik, a Sió és a Sárvíz-csatornák között, valamint a part menti részeken. A Sió és a Nádor fõvédvonalai és lokalizációs töltései megfelelõek.
A kiváló termõhelyi adottságokat
kihasználva a lankásabb, védett
domboldalakat és lapos hegytetõket
fõként a zártkertes részben szõlõként mûvelik. S bár Medina a Szekszárdi Borvidék tagja, területén
mindösszesen nem egészen 52 ha
szõlõ található, amely az összesen
mûvelhetõ mezõgazdasági terület
2,3 %-a. A többnyire kisparcellás területre a vörös-szõlõ (Kékfrankos,
Merlot,) és a fehér-szõlõ (Chardonnay, Olaszrizling, Zöld Veltelini) termelése egyaránt jellemzõ. Az itteni
termés nagy részét a helyi családi
gazdaságok dolgozzák fel, csak néhány nagyobb, pár hektáros területen termett szõlõ kerül piacra.
A szántóföldek a külterület több
mint 2/3-át (68,9 %) teszik ki. A parlagon hagyott földterületek gyakorlatilag nincsenek. A települési földterületek mezõgazdasági alkalmassága
(agrár alkalmassági értékszám), kiváló, országos átlag feletti. A település
nagy hányada kiváló termõhelyi
adottságú területek övezetébe tartozik, mivel a talaj és az éghajlati jellemzõk mezõgazdasági szempontból
rendkívül kedvezõek.
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Közérdekű Információk, felhívások, programok, rendezvények
információk
MEDINA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600
Szerda: 800 -1200 , 1300 - 1600
Csütörtök: 800 -1200 , 1300 - 1600
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail:
phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu

Tisztelt Lakosok!

IV. Medinai Mûvészeti Napok 2013.

2013. június 17-tõl elkezdõdik a faluközpont és az önkormányzat épületének külsõ homlokzati felújítása,
a munkálatok elõreláthatóan 2 hónapot vesznek
igénybe. A felújítás alatt folyamatos forgalomkorlátozásra kerül sor az érintett szakaszon.
2013. június 24-tõl a buszmegálló áthelyezésre kerül
az alábbiak szerint felszállás Kossuth L utca 21. (Csizmadia János Fodrászata) leszállás Kossuth L utca 53.
(Coop bolt).
Türelmüket, megértésüket elõre is köszönjük!

2013. augusztus 29-30-31-én kerül megrendezésre a IV.
Medinai Mûvészeti Napok, mely az egészséges életmód, ökotudatosság, helyi termékek és a kultúra népszerûsítésére épül. A rendezvény vendégei többek között Béres Alexandra
fittnes bajnok, Serényi
Zsolt mesterszakács és
a 3+2 zenekar. Bõvebb
információkat a következõ Medinai Hírmondó fog tartalmazni.

❖❖❖

ORVOSI RENDELÕ

Rendelés:
Hétfõ-kedd: 800-1000
Szerda: 1500 - 1700
Csütörtök-péntek: 1300 - 1500
Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba
Ápolónõ: Vassné Görög Erika
Tel.: 74/434-078
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Rendelés:
Hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök- péntek 800 -1200
KÖNYVTÁR

Sereg Erzsébet Tel.: 74/ 674 - 124
A könyvtár nyitva tartása
Páratlan hét:
kedd:
900 - 1100
csütörtök:
800 - 1100
vasárnap:
1600 - 1900
Páros hét
hétfõ:
900 - 1100
péntek:
800 - 1100
vasárnap
1600 - 1900
FALUGAZDÁSZ
FOGADÓÓRÁJA

Kasza Endre Tel: 74/434-010
Szerda: 1300-1600
ISKOLA

Tagintézmény-vezetõ:
Götz Csabáné Tel.: 74/434-103
ÓVODA

Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Mátra
Tel.: 74/434-100
KÖRZETI MEGBÍZOTT

Konrád János
Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107
TANYAGONDNOK

Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60

Felhívom a figyelmüket, hogy bármilyen, a közvilágítással kapcsolatos szakaszhibát (utcai világítás) az
E.ON ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 205
020) lehet bejelenteni a nap 24 órájában.
❖❖❖
Az új vízszolgáltatóval kapcsolatos bõvebb információs tájékoztatást az elsõ számlalevél
melléklete fogja tartalmazni.
❖❖❖
2013.május 01-tõl az Önkormányzat igazgatási ügyintézõje Horváthné Buják Emília, ügyfélfogadása
szerda 8-16 óráig, elérhetõsége: 74/434-010.
❖❖❖
2013. július 01-tõl az Önkormányzat ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

ügyfélfogadás szünetel
800 - 1200, 1300 - 1600
800 - 1200, 1300 - 1600
800 - 1200, 1300 - 1600
ügyfélfogadás szünetel
❖❖❖

Tisztelt Medinaiak!
2013. májusában újjászervezõdött a „Medina Községért Közalapítvány”.
Alapítványunk a 2012-es évben a 2011. évi SZJA 1%
felajánlásokból 71.171 Ft összegben részesült, melyet
az alapítvány a medinai óvodások és iskolások tanévvégi kirándulására ajánlott fel.
Megköszönjük eddigi támogatásaikat, a jövõben is
várjuk ez irányú segítségüket, hogy minél több medinai hátrányos helyzetû, segítségre szoruló lakost támogatni tudjunk, valamint a falu fejlesztésében is
részt tudjunk venni.
Adószámunk: 18859799-1-17
Bankszámlaszámunk: Hungária Takarék Takarékszövetkezet 71800037-11155692.
Horváthné Buják Emília
elnök

❖❖❖
Véradó- és Egészségnap
A medinai Vöröskereszt 2013.
július 30-án (kedd) Véradó- és
Egészségnapot szervez a medinai Kultúr-otthonban
Programok:
1000 - 13 00 óra között VÉRADÁS
1300 - Elõadások és szûrõvizsgálatok
Elõadások témái: Helyes táplálkozás - de, hogyan?
Elõadó: Pálfiné Ament Ágnes
Szûrõvizsgálatok fontossága
Infekció (betegségek) - higiénia
Az elõadások ideje alatt a gyerekek részére folyamatos programokat biztosítunk!
Pálfiné Ament Ágnes elnök
❖❖❖

Medinán induló államilag támogatott
német nyelvoktatás felnõtteknek!
2013. szeptemberében 88 órás kezdõ német nyelvtanfolyam indul Medinán.
Elindult a TÁMOP 2.1.2/12-1. "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" címû kiemelt projekt, amelyben a 90 000 Ft értékû idegennyelvi képzését az Európai Unió finanszírozza! 95-98%-os a támogatás, tehát csak 4400,- Ft a részvételi díj!
A csoport létszáma pedig 14 fõs lehet, tehát gyorsan
jelentkezzen!
Ha mindig is szeretett volna németül tanulni, akkor
itt a lehetõség: Vidám, játékos és profi nyelvtanfolyamon nem csak a nyelv alapjait ismerheti meg, hanem egyéni felkészítésben is részesül!
Érdeklõdni vagy jelentkezni lehet: Kellig Katharina
(német anyanyelvû nyelvtanár) 06-20-474-76-67
Vagy
A-Team Innovációs és Képzési Iroda
Letenyei Gábor (projektvezetõ)
0620 4217617
❖❖❖

2013.július 1-tõl ideiglenesen lezárásra kerül a laktanyai út.
Tisztelettel: E-On Zrt
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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”
(Tamási Áron)
Ahhoz, hogy falunk múltját életét, múltbéli szokásait megismerjük, felidézzük és megõrizzük az utókornak Konrád Laci bácsi
már sok szép régi tárgyat, régi írást történeti anyagot gyûjtött
össze. Azzal a szándékkal is, hogy a faluba látogató- képet kaphasson a régi életrõl az értékeket hordozó szokásokról, hogy megismerje ennek a településnek érdekes és szép történetét, a magyar
valóságot. Mert van története múltja ennek a falunak- csak, felszínre kell hozni úgy, ahogy Csizmadia Jani bácsi is teszi azért, hogy
gyönyörködhessünk benne, hogy elgondolkodhassunk rajta. Sokszor ismételjük azt az igaz mondást: akinek múltja nincs, jövõje
sincs…'
Kötelességünk követni ezt a gondolatot, folytatni a múltunk feltárását az identitásunk megõrzéséhez. Tudjuk, hogy elõdeink
igenis áldoztak már a régi idõkben ugyanezért a nemes célért
mert olvasó, színjátszó köröket hoztak létre, tanították a gyerekeiket a föld szeretetére és tiszteletére. Hosszú idõre visszanézve Medina sok ember számára adott életet, szeretetet, szerelmet!
Ezért is tartom fontosnak, hogy hiteles képet kapjunk és adjunk
Medináról.
Vén Attila

Medina község Tolna megye székhemechanikai összetétele vályog, holyétõl északra, mintegy 20 km-re találmokos vályog, melyek 87%-a felszínható a Sió jobb partján. A község két
tõl karbonátos, 13%-a gyengén savairányból, Szedres felõl a 63., Harcról
nyú. A talajok többnyire jó víznyelépedig a 65. sz. utakról közelíthetõ
sû, vízraktározó és vízelvezetõ-kémeg.
pességûek, termékenységi besoroláA Szekszárd mellett lévõ Medina a suk jó. Fõ talajtípusai a mészlepedészó szoros értelmében igazi szegélykes csernozjom, a barnaföldek, a
település: természetföldrajzi elhe- csernozjom barna és az agyagbemolyezkedését tekintve a Dunántúli- sódásos barna erdõtalajok. A völgydombság nagytáj Mecsek és Tolnatalpakon öntési réti talaj alakult ki.
baranyai dombvidék középtáj Tolnai
Ezen talajadottságok szántóföldi nödombság kistáj csoportján belül két vénytermesztés számára igen kedvekistáj, a Tolnai Hegyhát és a Délzõek. Ma 1,7 %-ban rét, legelõ és 22,5
Mezõföld találkozásánál, egyik oldal%-ban erdõ borítja.
ról dombok és erdõk másik oldalról
A természetes növénytakaró kovízfolyások ölelésében fekszik.
rábban fõleg cseres tölgyesekbõl és
A Siótól keletre található terület a
részben gyertyános tölgyesekbõl állt.
Mezõföld nyugati széle, a Siótól nyuA nyugati részeken megmaradtak az
gatra található rész a Tolnai-hegyhát
erdõk, a keleti, Medina szempontjádélkeleti csücske.
ból fontos részeken a szántók és a
A Tolnai-hegyhát a Tolnai-dombszõlõk vannak túlsúlyban.
gazdálkodási eredményei - a külterüság legsajátosabb morfológiai arculaAz 1960-as évektõl kezdõdõ erõtú kistája, közel 600 négyzetkilomészakolt szövetkezetesítés, a szovjet leteket uraló mezõgazdasági táj az
összeszántásokkal, tömbösítésekkel,
ternyi területen. Keleten a Sió, nyu- mintára kialakított állami gazdasálecsapolásokkal,
erõltetett
gaton a Kapos völgye, Délen a Völgygok célja a mindenáron minél több
ség határolja. A felszínt 220-240 métermés elérése, és a természet legyõ- mûvelésiág váltásokkal, stb., jellemzõ
módon és jelentõs területeken
ter átlagmagasságú lapos tetejû hegyzése volt.
hátak és a közöttük húzódó nagy
Ennek a több évtizedes belter- kultúrsivataggá degradálódott.
A rendszerváltás után alapvetõen
mélységû (100-120 méter) eróziós
jesítési hajrának - noha vannak világnem változott a falu gazdasági szerkevölgyek jellemezik. A 20-40 m vastag
színvonalon is vitathatatlan mezõzete. A település vonzerelösztakaróval fedett hegyjét elsõsorban szép fekhátak ÉNy-DK-i irányban
vése, természeti értékei,
lejtenek, felszínüket dea jó levegõ és a csend jeKuner János
ráziós völgyek tagolják. A
lentik. A közeli megyeKapos-völgyre nézõ oldaAzért szeretem
székhely, valamint a könlaikat 80-150 méter manyen elérhetõ országos
gas, meredek letörések
Azért szeretem a csendet, mert oly beszédes
jelentõségû utak urbanijellemzik.. A völgyek erõzációs hatása nem érvéAzért szeretem a tájat, mert oly nyugodt és édes
sen
aszimmetrikusak:
nyesül.
D-re nézõ lejtõik lankáÖlelõ kezével a természet átkarol s nem vagy egyedül
A település táji, termésabbak (5-7°), míg É-ra
Suhogó szél füledbe úgy dalol, szíved tõle felhevül
szeti adottságai, növényimeredek (15-25°-os) lejés állatvilága jelentõs potõk tekintenek. Az átlagos
tenciát képvisel, sõt a tuS ott könnyû megérteni az univerzumot, ahol nincs zaj
relatív relief 79 m/km2, a
risztikai piacon akár
S nem mének senkinek rumot, s nincs jaj
völgysûrûség 3,1 km/km2.
erõsségként is szerepelA térség éghajlata mérséCsak ébredõ, lágy erdõ illat, szelíd, fürge állatok
tethetõ, bár a természeti
kelten meleg, mérsékelEmberek, szeretni egymást egy percig se várjatok
értékek megóvása prioten nedves. Az évi napritást élvez. A természeti
fénytartam meghaladja a
kincsek, az élõvilág ereÉjjel a fák közt a hold, ahogy átragyog
2050 órát, az évi középdeti környezetben való
hõmérséklet 10,0-10,4 °C
És a csillag milliárdok elveszik a bánatot
bemutatása a turisztikai
közötti. Az évi csapadékÁramlik feléd az élet a kódolt üzenet
palettát színesítheti. A
összeg átlaga 650-680
Becsüld meg nagyon a múló életed
borvidék híres fõleg vömm. Az ariditási index
rösboráról, és Medinán a
1,03-1,08. Az uralkodó
fehérborok is népszerûS míg bent vagy a bûvös körön belül
szélirány az ÉNY-i, de doek, így a borturizmus
minanciája nem kiemelÉleteden máris szomorúság és baj ül
komplex kiépítése lehet
kedõ. Szélsõséges éghajlaFordulj a természethez, már várnak ott
az egyik fõ cél. A szõlõ,
ti események a 35 °C-ot
Ne hagyd tönkre tenni a még szebb holnapot!
bor iránti szeretetet ötmeghaladó nyári kánikuvözni kell a gasztronómilák és a -25 °C-ot meghalaával is. Fontos kiemelni
dó téli hidegek.
Válassz magadnak egy fényes csillagot!
Medina- Szõlõhegy terFöldtani szempontból
S küldd el neki mind azt, mit néked a föld adott!
mészeti adottságait is,
a terület túlnyomóan meMeglásd nemsokára megjön az üzenet!
ahol már több külföldi is
denceüledékekbõl épül
talált magának lakó, piheNyugalom és szeretet járja át a szívedet!
fel, így az építõanyagnõhelyet.
(agyag, homok) kivételéA ma mûködõ vállalvel természeti erõforráLágy tavaszi szélben egy Tücsök hegedül!
kozások a mezõgazdasokban szegény. A talajNe érezd magad soha egyedül!
ságban, kereskedelemvízhatás alatt közvetlenül
Átkarol természet, érted az univerzumot!
ben és vendéglátásban
nem álló területek talajépítõiparban érdekelt.
Utad a jövõbe visz, nyugodtan járhatod
képzõ kõzete a lösz és a
Az utóbbi néhány évben
löszös üledék. A talajok

a népességfogyás megállt, a munkanélküliség csökkent.
Összegzésül megállapíthatjuk,
hogy a kistérségi táj mai képének kialakulására a távol- s közelmúlt történései közül elsõsorban a törökvész
idõszakának, a XVIII. századtól kezdve pedig a kisebb-nagyobb intenzitással folyó erdõirtásoknak, valamint
a vízszabályozásnak, és a 60-as évektõl megkezdett táblásításoknak volt a
legnagyobb hatása.
Medina közigazgatási területének
kb. 10 %-a ár- és belvízveszélyes területen fekszik, a Sió és a Sárvíz-csatornák között, valamint a part menti részeken. A Sió és a Nádor fõvédvonalai és lokalizációs töltései megfelelõek.
A kiváló termõhelyi adottságokat
kihasználva a lankásabb, védett
domboldalakat és lapos hegytetõket
fõként a zártkertes részben szõlõként mûvelik. S bár Medina a Szekszárdi Borvidék tagja, területén
mindösszesen nem egészen 52 ha
szõlõ található, amely az összesen
mûvelhetõ mezõgazdasági terület
2,3 %-a. A többnyire kisparcellás területre a vörös-szõlõ (Kékfrankos,
Merlot,) és a fehér-szõlõ (Chardonnay, Olaszrizling, Zöld Veltelini) termelése egyaránt jellemzõ. Az itteni
termés nagy részét a helyi családi
gazdaságok dolgozzák fel, csak néhány nagyobb, pár hektáros területen termett szõlõ kerül piacra.
A szántóföldek a külterület több
mint 2/3-át (68,9 %) teszik ki. A parlagon hagyott földterületek gyakorlatilag nincsenek. A települési földterületek mezõgazdasági alkalmassága
(agrár alkalmassági értékszám), kiváló, országos átlag feletti. A település
nagy hányada kiváló termõhelyi
adottságú területek övezetébe tartozik, mivel a talaj és az éghajlati jellemzõk mezõgazdasági szempontból
rendkívül kedvezõek.
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Közérdekű Információk, felhívások, programok, rendezvények
információk
MEDINA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600
Szerda: 800 -1200 , 1300 - 1600
Csütörtök: 800 -1200 , 1300 - 1600
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail:
phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu

Tisztelt Lakosok!

IV. Medinai Mûvészeti Napok 2013.

2013. június 17-tõl elkezdõdik a faluközpont és az önkormányzat épületének külsõ homlokzati felújítása,
a munkálatok elõreláthatóan 2 hónapot vesznek
igénybe. A felújítás alatt folyamatos forgalomkorlátozásra kerül sor az érintett szakaszon.
2013. június 24-tõl a buszmegálló áthelyezésre kerül
az alábbiak szerint felszállás Kossuth L utca 21. (Csizmadia János Fodrászata) leszállás Kossuth L utca 53.
(Coop bolt).
Türelmüket, megértésüket elõre is köszönjük!

2013. augusztus 29-30-31-én kerül megrendezésre a IV.
Medinai Mûvészeti Napok, mely az egészséges életmód, ökotudatosság, helyi termékek és a kultúra népszerûsítésére épül. A rendezvény vendégei többek között Béres Alexandra
fittnes bajnok, Serényi
Zsolt mesterszakács és
a 3+2 zenekar. Bõvebb
információkat a következõ Medinai Hírmondó fog tartalmazni.

❖❖❖

ORVOSI RENDELÕ

Rendelés:
Hétfõ-kedd: 800-1000
Szerda: 1500 - 1700
Csütörtök-péntek: 1300 - 1500
Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba
Ápolónõ: Vassné Görög Erika
Tel.: 74/434-078
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

Rendelés:
Hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök- péntek 800 -1200
KÖNYVTÁR

Sereg Erzsébet Tel.: 74/ 674 - 124
A könyvtár nyitva tartása
Páratlan hét:
kedd:
900 - 1100
csütörtök:
800 - 1100
vasárnap:
1600 - 1900
Páros hét
hétfõ:
900 - 1100
péntek:
800 - 1100
vasárnap
1600 - 1900
FALUGAZDÁSZ
FOGADÓÓRÁJA

Kasza Endre Tel: 74/434-010
Szerda: 1300-1600
ISKOLA

Tagintézmény-vezetõ:
Götz Csabáné Tel.: 74/434-103
ÓVODA

Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Mátra
Tel.: 74/434-100
KÖRZETI MEGBÍZOTT

Konrád János
Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107
TANYAGONDNOK

Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60

Felhívom a figyelmüket, hogy bármilyen, a közvilágítással kapcsolatos szakaszhibát (utcai világítás) az
E.ON ingyenesen hívható telefonszámán (06 80 205
020) lehet bejelenteni a nap 24 órájában.
❖❖❖
Az új vízszolgáltatóval kapcsolatos bõvebb információs tájékoztatást az elsõ számlalevél
melléklete fogja tartalmazni.
❖❖❖
2013.május 01-tõl az Önkormányzat igazgatási ügyintézõje Horváthné Buják Emília, ügyfélfogadása
szerda 8-16 óráig, elérhetõsége: 74/434-010.
❖❖❖
2013. július 01-tõl az Önkormányzat ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

ügyfélfogadás szünetel
800 - 1200, 1300 - 1600
800 - 1200, 1300 - 1600
800 - 1200, 1300 - 1600
ügyfélfogadás szünetel
❖❖❖

Tisztelt Medinaiak!
2013. májusában újjászervezõdött a „Medina Községért Közalapítvány”.
Alapítványunk a 2012-es évben a 2011. évi SZJA 1%
felajánlásokból 71.171 Ft összegben részesült, melyet
az alapítvány a medinai óvodások és iskolások tanévvégi kirándulására ajánlott fel.
Megköszönjük eddigi támogatásaikat, a jövõben is
várjuk ez irányú segítségüket, hogy minél több medinai hátrányos helyzetû, segítségre szoruló lakost támogatni tudjunk, valamint a falu fejlesztésében is
részt tudjunk venni.
Adószámunk: 18859799-1-17
Bankszámlaszámunk: Hungária Takarék Takarékszövetkezet 71800037-11155692.
Horváthné Buják Emília
elnök

❖❖❖
Véradó- és Egészségnap
A medinai Vöröskereszt 2013.
július 30-án (kedd) Véradó- és
Egészségnapot szervez a medinai Kultúr-otthonban
Programok:
1000 - 13 00 óra között VÉRADÁS
1300 - Elõadások és szûrõvizsgálatok
Elõadások témái: Helyes táplálkozás - de, hogyan?
Elõadó: Pálfiné Ament Ágnes
Szûrõvizsgálatok fontossága
Infekció (betegségek) - higiénia
Az elõadások ideje alatt a gyerekek részére folyamatos programokat biztosítunk!
Pálfiné Ament Ágnes elnök
❖❖❖

Medinán induló államilag támogatott
német nyelvoktatás felnõtteknek!
2013. szeptemberében 88 órás kezdõ német nyelvtanfolyam indul Medinán.
Elindult a TÁMOP 2.1.2/12-1. "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" címû kiemelt projekt, amelyben a 90 000 Ft értékû idegennyelvi képzését az Európai Unió finanszírozza! 95-98%-os a támogatás, tehát csak 4400,- Ft a részvételi díj!
A csoport létszáma pedig 14 fõs lehet, tehát gyorsan
jelentkezzen!
Ha mindig is szeretett volna németül tanulni, akkor
itt a lehetõség: Vidám, játékos és profi nyelvtanfolyamon nem csak a nyelv alapjait ismerheti meg, hanem egyéni felkészítésben is részesül!
Érdeklõdni vagy jelentkezni lehet: Kellig Katharina
(német anyanyelvû nyelvtanár) 06-20-474-76-67
Vagy
A-Team Innovációs és Képzési Iroda
Letenyei Gábor (projektvezetõ)
0620 4217617
❖❖❖

2013.július 1-tõl ideiglenesen lezárásra kerül a laktanyai út.
Tisztelettel: E-On Zrt

Medinai Hírmondó

4

2013. június

Bemutatkozás

Apponyi Kiskastély Kft.
Folytatva a helyi vállalkozók bemutatását
ma dr. Halász Zsolt és Horváth Csilla mutatja be az Apponyi kiskastély történelmét és
a mai szolgáltatásait.

Medinai Hírmondó
IV. évfolyam 3. szám

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
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Légifotók Medináról

Kastélyunk, kastélyszállónk
történelme
A kastély parkjában ma is álló 1760-ban
épült barokk kápolnáról elnevezett Pusztakápolna körüli majorságból mára a kis kastély és vadászlak (vagy vadászkastély) maradt fenn. Összes alapterületük 1300 m2. A
kastélyt 1835 körül a Pauer család építtette
- akárcsak a kápolnát. Fényes Elek, a kor jeles statisztikusa 1836-ban Magyarországnak
s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geopraphiai tekintetben címû könyvének Népes Puszták
címszava alatt így ír a pusztakápolnai uradalomról: „Kápolna. Medinához közel. 152 katolikus és 5 református lakos. Szép kastély.
Szõllõhegy. Nagy gazdaság és juhtenyésztés. Földesura Pauer.”
A Pauerektõl Bezerédj Istvánnak, a kor
neves politikusának birtokába kerül. Tõle
vásárolja meg Apponyi Károly 1850-ben. A
Paurok idejében lakott kastélynak legközelebb csak 1917-tõl lesz ismét állandó lakója:
Károly unokája, Nagyapponyi Dr. Gróf
Apponyi Rezsõ (aki Rudolfként született).
Az 1915-ben megnõsült ifjú gróf bõvíttette,
modernizáltatta a kiskastélyt rangjához
méltó úrilakká, majd élt itt 1939-ben bekövetkezett haláláig.
A világháború után a kastélyt államosították, 1951-2002-ig általános iskola mûkö-

dött benne. Több hazai mûemléki szakember szerint - a 2011 óta kastélyszállóként és
családi otthonként is szolgáló „cseppnyi
éden” - az egyik legeredetibb állapotban
visszaállított magyar mûemlék.
2013-ban, Magyarországról, kastélyhotelünk épületegyüttesét jelölték az UNESCO
ICOMOS díjra (az UNESCO, Világörökségi
Helyszín díjához hasonló, egyes épületekre adható elismerése.

Vigyázat! Ez nem egy
megszokott kastélyszálló!
Hanem egy butikhotel. Ne várjon pompázatos termeket, éttermünkben fehér kesztyûs

pincéreket. Hazánkban még csak hasonlót
sem talál. Ez nem egy mesterkélten régies
hangulatú, hamisan csillogó kastélyhotel.
Egy XIX. századi középnemes életének, miliõjének és korának hû lenyomata kastélyszállónk épületegyüttese és a birtok - cseppnyi falusi bájjal fûszerezve. A kastély, illetve
a kastélyhotel egy részét lakó tulajdonos családhoz mintha vendégségbe érkezne... mint
Apponyi Rezsõ korában, akárha a gróf vendége lenne... csak õ éppen nem tartózkodik
itthon.
Aprólékos kutatás elõzte meg a renoválási munkákat, megcélozva az eredeti
1840-es állapot visszaállítását. Legfõbb vágyunk: hûen visszaadni a korabeli viszonyokat. Az utolsó kézzel kovácsolt szeget is
visszaépítettük. Megérte! Magyarország
egyik legeredetibb állapotú mûemléke várja, hogy nálunk vendégeskedjen. A kastélyt, kastélyszállót úgy álmodtuk meg,
hogy az épület történelmét, az Apponyiak
szellemiségét tisztelve elevenítsük meg e
sajátos hangulatot. A kastélyszálló mindösszesen hat, markánsan eltérõ hangulatú
szobát és egy lakosztályt kínál az idelátogatónak. E hely átható nyugalma, programok
sokasága teszi tartalmassá az itt eltölthetõ
rövidebb, hosszabb pihenést. Barátságos
éttermében a kifinomult konyha és az
egyedülálló helyi borválaszték mellett a ragyogó veteránautók adnak pazar élményt.

Fotók: Tóth Géza (www.tothgeza.hu)
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