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Úgy gondolom, hogy a tizenkét év alatt, amíg polgármester 
voltam, meg tudtam maradni „Szalai Lacinak”, és mindig 
sportszerűen dolgoztam. 

 
Így aztán tavaly ősszel, amikor nem választottak újra, nem sértődtem meg, nem bújtam el. Tudomásul 
vettem a falu döntését – mondta Szalai László, Medina ex-polgármestere, aki 1998. és 2010. között 
állt a település élén. 
Negyven éves korában választották faluvezetővé. Azelőtt a Kolping iskolában dolgozott kertész 
szakoktatóként. A hátrányos helyzetű emberek problémái ezért sem voltak ismeretlenek előtte, ezekre 
a gondokra általában sikerült is megoldást találni.  
Ennél nagyobb kihívást jelentettek a nagy infrastrukturális beruházások, amelyeket kezdő 
polgármesterként kellett levezényelni: kábeltévé-hálózat, a korábban megkezdett vezetékesgáz-
beruházás befejezése, a közvilágítás korszerűsítése, végül a szennyvízberuházás. Tavaly ősszel 
összkomfortos falut tudott átadni. 
Az oktatás területén fontos eredmény volt, hogy sikerült megtartani az óvodát és az alsó tagozatos 
iskolát, amelyek szekszárdi intézményekhez társultak. Tavaly a legkisebbek számára elindult a családi 
napközi is. 
A falunak sikerült megtartania a háziorvosát is, az egészségügyi ellátás a 2009-ben elkészült 
egészségháznak köszönhetően is javult. A bevezetett tanyagondnoki szolgálat segítségével pedig a 
megszűnő szőlőhegyi orvosi rendelés helyett a külterületi lakosokat immár Medinára viszik orvoshoz. 
A kultúra területén Szalai László szívesen emlékszik vissza a szerb néptáncegyüttes, a Sárenác 
megalakítására, ami által a helyi szerb kisebbség kultúrájának megőrzését a többség segítette. Az 
együttes révén alakultak ki Medina külföldi kapcsolatai, amelyek a horvátországi  Borovóval és a 
romániai  Nagyszemtmiklóssal immár hivatalosak. 
Turisztikai téren is történt előrelépés: az egykori Sió-parti malomépületből vendégházat alakítottak ki.  
 

Melegvízkincs, vízitúra, emlékhely  

Vannak olyan dolgok is, amelyeket Szalai László legnagyobb sajnálatára nem sikerült még 
megvalósítani. Ilyen a falu alatt található melegvízkincs kiaknázása. Szerinte egy erre alapozott, 
Mórahalom-szerű fürdőfejlesztés nagy előrelépést jelenthetne Medinának. Szerette volna, ha még 
polgármestersége idején létrejön a tervezett nemzetközi Sió-vízitúra, illetve, ha már sikerült volna – a 
helyi zenészekéhez hasonlóan – létrehozni az egykor országos hírű medinai sakkozók emlékhelyét.  
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