
Medinai Települési Értéktár 

 

 
 

MEDINA FALUHOZ KÖZEL ESŐ TERÜLETEK NEVEI 
 
 

„Mélyút”: Az út egyik oldalán magas löszfal, a másikon víz mosta szakadék 
található.(egykori főső’ mélyút) 

 
Arany János utcából induló mélyút 

 

„Csapás”: Az Arany János utca folytatásaként a református temető felső sarkánál jobbra 
forduló földút. Az út két oldalán vannak a csapási szőlők, több,  mint ötven éve pedig 
szederfákkal volt tele. Itt vezetett a disznók útja, a felső gulyakútig, az ún. dagonyázó helyig. 
Kifelé menet és haza jövet felszedték a lehullott, szedret. Az ötvenes években az amerikai 
fehér szövőlepke letarolta a fák leveleit, majd később kivágták őket. Ma már gyalogútként 
szerepel.  

  
Csapásási szőlők 

 
„Margit-sziget”: A Margit-sziget nevet egykori tulajdonosának a lányáról kapta. A hajdani 
„nagykanális” falu alá kanyarodó meder maradványa és a „Főső és középső Hótmeder” közre 
fogta a homokos területet. Ilyen jó összetételű és speciális minőségű talajt a faluban és a 
környékén sem lehetett sehol sem találni. A hetvenes években a folyó medrét tisztították, és 
kiszélesítették hullámterét, ezzel a terület egy részét sajnos el is foglalták. Magmaradt 
homokot a mederből kiszedett iszappal beborították.     
„Halom”: A falutól nyugatra elterülő határrész, a környezetéhez viszonyított kiemelkedés. 
Az emlékezetben úgy él, hogy a magaslatot az 1500-as években a törökök hordták össze a 
turbánjukban cipelt földdel. Egykor magassági pontként tartották számon, ma már 
gyakorlatilag nincs Halom. 
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Egykori magassági pont 

 
„Bálintforgó”: A nevét egy Bálint nevű fiatalemberről kapta, aki vízbe fulladt. A hagyomány 
szerint a tónak nincs feneke, így feneketlen tóként szerepel a köztudatban. Aki belemegy, azt 
a víz forgása a mélybe húzza le. Az ötvenes években egy Mihók nevű cigány nagy harcsákat 
fogott benne, mert a víz alatt nyitott szemmel tudott úszni.   
„Kápóna puszta„: Nevét Kápolna Antal nevű birtokosáról kapta.  
Mai területén a Kisboldogasszony kápolna található, melyben a vörös márvány sírkő utal 
tulajdonosának nevére. Az I. világháború után Gróf Apponyi Rezső vette meg a több, mint 
1000 holdon fekvő birtokot. A birtok középpontjában a kastély volt, mellette cselédházak, és 
a Vadászkastély volt kialakítva.  Néhány száz méterrel odébb az intézői lakás található.  
 

 
Kápolna puszta képen 

 
„Árendás”: A község és a Sió közötti sík terület neve. A talajvíz veszélye miatt nem művelt 
területek közé tartozik. Talaja állandóan nedves, rétnek, legelőnek használatos terület. 
Valamikor grófi tulajdonban volt, később a község bérelte ki - vette árendába - a gazdák 
jószágainak legeltetésére. Idővel a község megvásárolta ezt a földterületet, amit ismét 
árendába adott a falu gazdáinak. 

 
Árendás a Sió part mellett 
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„Kenderfődek”: A kenderföldek a Bajcsy - Zs. utca kertjeinek végében található földek. Itt 
kendert termesztettek, amit az asszonyok dolgoztak fel madzaggá, fonallá,ma magánkézben 
lévő földterület. 
 

   

Kenderföld 
 

„Gulyakút”: Gulyakútnak nevezték el a nagy vízhozamú, szélességre és mélységre a 
normálistól eltérő kutat. Három is volt a faluban. Egyik a grófi birtokon, Kápolnán, a másik 
gulyakút a valamikori focipálya végében állott. A harmadik pedig a Csapás végében látható. 
Ez utóbbi két kút gémeskút volt. 
 

 
Sió parti gulyakút 

 
„Túsókertek”:A Sió bal oldalán, a  töltés útja mellett,  egy kilométer hosszúságban északi 
irányban. Művelőinek nem volt lehetősége a ház körüli konyhakert kialakításához. A téesz 
egykori öntözéses kertészete is itt volt. Ma már nem léteznek, mert a folyó hullámterének 
szélesítésével megsemmisült.   
 

 
„Túsókertek” a Sió partján 
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„Ferenczi sziget”: A Zrínyi utca utolsó házaitól északra, a volt Lencse puszta felé eső 
községi terület. Párás levegője kedvezett a fű növekedésének. A mindenkori gazdák 
kötelessége volt a kaszálás, a széna gyűjtése és behordása.  
 
A fent említett adatok Konrád László: Medinai beszélgetőkönyv c. könyvében olvashatóak. 


