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Kiskirályságot emleget a medinai család, akik szerint a település vezetése nem a rászorulóknak 

adott élelmiszercsomagot. Az önkormányzat szerint valóban nem ők kapták, hanem a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak. 
 

Medinán forr a levegő, nagy a közfelháborodás. Ezt mondta egyik olvasónk, aki a TEOL.hu-nak 

betelefonált. Nem sokkal később egy levél is érkezett, amely ugyanazt firtatta: miért olyan emberek 

kaptak a faluban élelmiszercsomagot, akik nem is rászorulók? 

 

A faluban kérdezősködve jutottunk el a Damjanich utcába a Pusztai családhoz. Egy kicsi házikóban 

élnek, hatan. Pusztai István élettársa Sára Jánosné igen hangos természetű asszony, kérdezni sem 

hagyott.  

 

– Az önkormányzat olyan családoknak adott élelmiszercsomagot, ahol mindkét szülő dolgozik, s 

egyáltalán nem rászorulók. Voltak, akik 30 ezer forint értékben kaptak tartós élelmiszert. Nekem négy 

gyerekem van. Az ikrek most voltak elsősök, a középső hetedikes, a legnagyobb 17 éves. 

 

Őket kell eltartani összesen 130 ezer forintból. A villanyunkat majdnem kikapcsolta az 

áramszolgáltató, mert majdnem 80 ezer forintos végszámlánk jött múlt év végén, amit megtoldottak 71 

ezer forintnyi elmaradással. Mégis csak egy olyan csomag jutott a családnak, amiben tej, liszt, meg 

cukor volt – mondta.  

 

Közben megérkezett a családfő, aki szerint az önkormányzatnál manapság már azt csinálnak, amit 

akarnak. Kiskirályságként működnek.  

– Mi csak úgy gondoljuk, hogy a segély inkább a rászorulóknak jár, nem a jómódúaknak – mondta. 

 

A szomszéd, Lovász Anikó is rákontráz. Neki három gyermeke van. Ő semmit sem kapott, pedig 

szerinte neki is járna. 

 

Szalai László polgármester és Parrag Istvánné ügyintéző szerint azonban az önkormányzat nem 

rászorultsági alapon osztotta a csomagokat. A szociális nyári gyermekétkeztetési támogatás – ebben az 

esetben a csomag – annak jár, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.  

– Ők azok, akinek a gyerekei egyébként is egész évben ingyen ebédeltek az iskolákban – magyarázta 

az ügyintéző.  

 

Hozzátette: elsősorban az ő szünidei étkeztetésükre nyert Medina 379 ezer forintot az államtól. Ennek 

ellenére az is kapott csomagot, aki nem helyi intézménybe jár. Igaz csak ötezer forint értékben. Nekik 

ugyanis annál az önkormányzatnál van jogosultságuk a támogatásra, ahol a fiatal tanul.  

 

Az óvodába járók – összesen 15 család – 20 ezer forint értékű pakkot kaptak. A legmagasabb értékű, 

30 ezer forintos csomagot annak az öt iskolásnak a családja kapta, akik idén fejezték be az alsó 

tagozatot – húzta alá.  

Valóban kaptak jómódúak is csomagot  

Parrag Istvánné ügyintéző elmondta: az élelmiszerosztás az előírásoknak megfelelően történt. Ezt 

Pusztaiéknak is elmondták, ám ők ezt nem értették meg. Szerinte egyedül ők nem tudták ezt elfogadni, 

mert nekik egyébként sem jó semmi. Azt viszont elismerte: az, hogy a jómódúak közül is kaptak 

néhányan nagy értékű élelmiszertámogatást, talán valóban csípheti az emberek szemét. Sőt, aláhúzta 

azt is, nem azért vásárolták meg a helyi Coop boltban az alapanyagokat, mert azt az egyik 

önkormányzati dolgozó édesanyja működteti, hanem mert ott olcsón vették meg a terméket. Pedig ezt 

Pusztaiék fel sem vetették.  
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