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nagyobb teherbírású Sárvíz-híd készül a falu határában. Ez kedvező lesz a mezőgazdasági 
vállalkozóknak, hiszen a 63-as út felé még inkább kinyílik a település. Viszont a helyiek számára 
problémát jelenthet a megnövekvő teherforgalom. Szalai László szerint erről a kérdésről egyeztetni 
kell a Magyar Közút Kht-vel. Szalai László: "Az új átkelővel kinyílik a település a 63-as út felé."  

Az átlagosnál valamivel jobb a helyzetük  

Az átlag magyar kistelepüléseknél valamivel jobbnak ítéli Medina helyzetét a község polgármestere. A 
faluban főként a katonai alakulat és néhány vállalkozás révén a munkalehetőség is több, mint sok más 
helyen.A település igyekszik kihasználni természeti adottságait, elsősorban a Sió közelségét. Nagy 
előrelépést jelenthetne, ha a vízvizsgálatok azt mutatnák: érdemes kiaknázni a település alatt levő 
melegvíz kincset. Erről és más témákról is olvashatnak a faluról szóló almanach-összeállításunkban. 
Lapunk mai száma a helyi önkormányzatnak köszönhetően minden medinai háztartásba eljut.  
 

Belül megmaradt zenésznek A Zalán kocsmájával kezdődött a történet.  

A megyében elsősorban nép- és rockzenészként ismert Barta Zalán három éve nyitotta a fenti nevű 
hangulatos vendéglátóhelyet. Az egység jóval inkább klub, mint klasszikus kocsma, ahol majdnem 
minden hétvégén van valamilyen igényes zenés rendezvény, a helyi, illetve a környékbeli fiatalok 
igénye szerint. Barta Zalán vállalkozása időközben további négy egységgel bővült. Medinán immár ő 
üzemelteti a központi kocsmát, egy másik vendéglátóhelyet pedig Bátaszéken vett át. Ezen kívül ő 
viszi a medinai gazdaboltot és az Arany János utcai vegyesboltot is. A vállalkozó szerint mindez nem 
más, mint előremenekülés. Úgy véli, manapság a talpon maradáshoz muszáj több lábon állni, ha az 
egyik üzlete gyengélkedik, talán egy másik ki tudja húzni a bajból. Arra a kérdésre, hogy a boltok 
közül melyik a legkedvesebb számára, Barta Zalán azt mondta: a szívéhez legközelebb továbbra is a 
zenélés áll.  

A beteg tagtársakra is jut figyelem a nyugdíjasoknál Ez év tavaszán ünnepelte megalakulásának 
tíz éves évfordulóját a Medinai Nyugdíjas Érdekszövetség.  

Sárdiné Iker Anna elnök pedig azt, hogy egy éve választották a szervezet élére. Tőle tudjuk, hogy 
jelenleg közel kilencven tagja van az érdekszövetségnek. Szerveznek akciós vásárokat, emellett 
minden hónapban kínálnak valamilyen programot a tagoknak. Ez év januárjában például 
pótszilvesztert és mindenki neve napját tartottak. Idén háromszor vettek részt a könyvtári esték 
sorozaton. Áprilisban rendőrségi előadást hallgattak, májusban Szőlőhegyen majálisoztak, egy másik 
alkalommal pedig főzőversenyt rendeztek. Júliusban és augusztusban Tamásiban és Igalban fürödtek. 
A mai mesemondó versenyen lángost sütnek a kicsiknek és a szüreti napok más rendezvényein is 
segédkeznek. Novemberben együtt emlékeznek meg az idősek világnapjáról, decemberben pedig 
közös karácsonyt tartanak a helyi óvodásokkal, iskolásokkal és a polgármesteri hivatallal. Az 
érdekszövetség rendszeresen ápolja a Hősök kertjét, és vállalták a katonasírok gondozását. A 
gondoskodásból az elesettebb nyugdíjasoknak is jut: beteg tagtársaikat rendszeresen meglátogatják. 
"Idén ünnepelték a tíz éves jubileumot."  

Külföldiek és sakkozók az idei szüreti napokon  

Medina külföldi társtelepülései, a horvátországi szerb község, Borovó és a romániai, négy 
nemzetiségű város, Nagyszentmiklós tánccsoportja és önkormányzati küldöttsége is részt vesz az 
idei Medinai Szüreti Napokon.  

A vendéglátás költségeire uniós pályázaton nyert közel 3300 eurót a község. A programsorozat ma 
kezdődik a hagyományos kistérségi óvodás mesemondóversennyel, amelynek zsűrijében Levente 
Péter és Döbrentei Ildikó is helyet foglal. Szombaton délelőtt rendezik meg a Medináról 
elszármazottak találkozóját. Kora délután indul a szüreti felvonulás, majd a résztvevők műsora 



következik, este pedig bál. A szüreti napok egyik különlegessége a hajdani, NB II-be jutott medinai 
sakkcsapat vasárnapi nosztalgia találkozója. Az eseményre meghívott vendégek között van Papp 
Csaba, a megyei sakkszövetség elnöke, Paréj József, a tapolcai sakkélet mozgatója, Fazekas György 
országos főbíró és Káposztás Miklós, a Vasas mesteredzője is.  

Időpontok  
 
Szalai László polgármester hétköznaponként 8-tól 16 óráig fogadja a helyieket. Dr. Fábián László 
körjegyző kedden, 13-tól 16 óráig tart fogadóórát. Dr. Endrődi Csaba háziorvos hétfőn és kedden 8-tól 
10 óráig, szerdán 15-től 17 óráig, csütörtökön és pénteken 13-tól 15 óráig rendel. Pálfiné Andics Edit 
védőnő hétfőnként 13-tól 15 óráig fogadja a hozzá fordulókat. Kasza Endre falugazdász szerdánként 
13 és 16 óra között várja a gazdákat. A könyvtár kedden és csütörtökön 16.30-tól 19 óráig, pénteken 
16-tól 19 óráig tart nyitva.  

A népesség száma  

2003: 841  
2004: 850  
2005: 850  
2006: 848  
2007: 845 


