MEDINA

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

2224,5
szántó

1413,7

gazdasági erdő

280,3

védett terület

0

ipari

hasznosítású 0,2600

terület
egyéb

530,2

Medina Község Önkormányzata: 7057 Medina Kossuth Lajos utca 59.
Polgármester neve: Vén Attila
Tel./Fax.: 74/434-010, 534-000
E-mail: phivatalmedina@tolna.net
Honlap: www. medinafalu.hu
Művelődési Ház:
Cím: 7057 Medina, Kossuth Lajos u. 11.
Tel: 74/434-010
2. Természeti értékek:
3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
3.1. Helytörténeti kiállítás: Medina, Kossuth Lajos utca 48., Tel.: 74/434-010, Mobil:
20/965-5255, Vezető: Konrád László
Nyitva tartás:
Kedd:

15:00-tól

17:00-ig

Csütörtök:

13:00-tól

16:00-ig

Vasárnap:

16:00-tól

19:00-ig

Ettől eltérő időpontban előzetes telefonos egyeztetés alapján. Csoportok részére tárlatvezetés
biztosított.
A falu lakói által gyűjtött termékek tekinthetőek meg a kiállításon. Főleg a régi használati
tárgyak, foglalkozásokhoz kötődő eszközök és női használati termékek lettek kiállítva.
(Medina gyékénytermesztő település volt, a település önellátásra rendezkedett be. Az ehhez
kapcsolódó életképet mutatja be a kiállítás. )

3.2. Sió Gyöngye Kézműves Alkotóház: Medina, Kossuth Lajos utca 71., Telefon:
30/987-0368
Az alkotóházban szövőműhely és népihangszer készítő műhelyként működik. Szövéssel
kapcsolatos néprajzi és tárgyi eszközök bemutatása, szövő kézműves foglalkozás, csuhészalma-gyékény feldolgozása, helytörténeti kiállítás. Egyszerű népi hangszerek gyűjteménye,
bemutatása. Egyszerű népi hangszerek és hangkeltő eszközök készítése.
Előzetes bejelentkezés a látogatás előtt 5-10 nappal. Kézműves bemutató max. 20, nyáron
max. 30 fő számára, kipróbálási, vásárlási lehetőség. Sátorozási lehetőség: 1-2 napra, kb. 1020 főre, VII.1-VIII.20. Vezető: Godóné Varga Piroska

3.3. Református templom: Medina Petőfi S. u. 39.
A

reformáció

idején

a

faluban

élő

református

családok

a

mostani

templom

tőszomszédságában egy sártemplomot építettek. A földbe ásott faoszlopok kőzetei
fűzfavesszővel fonták körül, és mindkét oldalát besározták. Az építmény mellett haragláb is
állt. A jelenlegi templom három részletben készült el. Építéséhez 1787-ben kezdtek hozzá, és
három évvel később, 1790. október 24-én szentelték fel. Eredetileg egy sírmennyezetű
kazettás templom volt. Később két alkalommal bővítették az épületet. Először 1837-ben,
amikor a templom déli része készült el a toronnyal. Később a hátsó félkaréjjal bővült a
templom, így elnyerte a mai, végleges formáját. A tornyon látható egyik évszám ennek idejét
jelöli. A tornyon látható másik évszám a templom felújításának évére utal, ekkor készült a réz

borítás a torony tetejére. A két harag közül a kisebbik még a sártemplom idejéből való. A
hangszórónak minden időben fontos szerepe volt. Ezzel jelezték a tűzvészt, harangoztak az
istentiszteletek alkalmával, temetéseken, halálesetkor. A Medinai Református Hitközség a
Dunamelléki Egyházkerülethez tartozik. A templomtoronyba gyakran költöznek baglyok
Ennek segítésére a Madártani Egyesülettel együttműködve bagolyodu került elhelyezésre a
toronyba 2011. tavaszln.

3.4. Szerb templom: Medina, Kossuth u. 23. Elérhetőség: Szokics Elekné 30/847-06,
74/434-149
1856-ben készült el, több mint 20 éven keresztül épült. A hívek saját forrásból építették. Fa
templom köré épült kő templom volt. Egy hajós, kelet-nyugati irányú, három részes (oltár, női
és férfi rész). A székek nem ülésre hanem támaszkodásra szolgálnak. Két órás is lehet egy
istentisztelet. Az oltárhoz csak a pap és a férfiak léphetnek be, úgy vélték a nők tisztátalanok.
A templomban biblia jelenetek és szentek képei elevenednek meg. Az istentiszteleten a hívek
és a lelkész énekelnek, zene nincs. A székek jelképes összegért megvásárolhatóak és így élete
végéig ott állhat a tulajdonos. A templom ünnepe a bucsu mely pünkösdkör tartandó.

3.5. Kisboldogasszony kápolna: 7057 Medina, Rákóczi Ferenc utca 21. A kápolna a
Apponyi kiskastély területén található. Csak előzetes bejelentkezés alapján
látogatható. Elérhetőség: info@apponyi-kastely.hu, www.apponyi-kastely.hu, 30/8609564.
A Kisboldogasszony előtt tisztelgő római katolikus kápolna a XVIII. században
épült, barokk stílusban.

3.6. Apponyi Kiskastély: 7057 Medina, Rákóczi Ferenc utca 21. Tel: 30/ 860-9564
E-mail: info@apponyi-kastely.hu, www.apponyi-kastely.hu
1760-ban épült – a kastélyparkban ma is álló – barokk kápolnáról elnevezett Pusztakápolna
körüli majorságból, mára a kiskastély és Vadászlak maradt fenn. Összalapterületük 1300 m².
Az 1840-ben épült kastély 1850-ben került az Apponyiak tulajdonába. A hozzá tartozó 1200
holdnyi birtok utolsó lakója Nagyapponyi Dr. Gróf Apponyi Rezső 1882-ben Hőgyészen
született, jogi doktorátust szerzett, császári és királyi kamarás lett. 1915-ben Bécsben
feleségül vette báró Holt Franciskát. 1917-ben IV. Károly király Tolna vármegye főispánjává

nevezte ki, 1918 októberében visszavonult pusztakápolnai(medinai) birtokára.A "Bolond"
gróf – így hívták a medinaiak. Imádta a lovakat, a vadászatot, és talán a kártyázást. Egy júliusi
éjszakán, 1939-ben itt halt meg. A világháború után a kastélyt államosították, 1951-2002-ig
általános iskola működött benne.

Az M6-os autópályától 6 km-re fekszik az aprócska tolna megyei község, Medina. A
domboldalon fekvő falu határában épült későklasszicista Apponyi Kiskastély a környező
természetvédelmi területre tekint. A kastélyszálló kifejezés szegényes, nem fedi a valóságot,
mert légköre családias, gondoskodó …mint a Nagymamánál volt vidéken. Szemet-lelket
gyönyörködtető nyugalom szigete. 3 hektáros parkja szinte a Sióig fut. Aprólékos kutatás
előzte meg a renoválási munkákat, megcélozva az eredeti 1840-es állapot visszaállítását.
Legfőbb vágyunk: hűen visszaadni a korabeli viszonyokat. Az utolsó kézzel kovácsolt szeget
is visszaépítettük. Megérte! Magyarország egyik legeredetibb állapotú műemléke várja, hogy
nálunk vendégeskedjen. A kastély egy részét lakó tulajdonos család az épület történelmét, az
Apponyiak szellemiségét tisztelve eleveníti meg e sajátos hangulatot. A kastélyszálló
mindösszesen hat, markánsan eltérő hangulatú szobát és egy lakosztályt kínál az
idelátogatónak. E hely átható nyugalma, programok sokasága teszi tartalmassá az itt eltölthető
rövidebb, hosszabb pihenést. Barátságos éttermében a kifinomult konyha és az egyedülálló
helyi borválaszték mellett a ragyogó veteránautók adnak pazar élményt. Üzleti, baráti, vagy
családi találkozókra alkalmas külön helyiségek – úgymint a néhai grófi konyha üsttelkemencével, a borozó, vagy a 250 éves kápolna esküvőkhöz – nyújtanak örök emléket.

Éttermünk egyik helyisége egyben történelmi tárlat. A kastélyegyüttes építész generál
tervezője a VLM Építésziroda.

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
4.1. Kiss Attila – szőlész, borász, saját gyümölcsből készült 100 %-os szőlő és almalé:
7057 Medina-Szőlőhegy, Fő u. 1., Elérhetőség: 30/361-4961, ati.kiss@t-online.hu
5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):
5.1. Kőszegi István, Kőszegi László – népi hangszer készítő: 7057 Medina, Kossuth u. 71.
Elérhetőség: www.guboka.fw.hu, 20/916-5969, 70/543-6728
A sepsiszentgyörgyi fafaragóktól tanulták a faragást. Főleg rendezvényeken népszerűsítik a
népi hangszerkészítést, oktatják is ezt a ritka mesterséget. Minden természetben fellelhető
tárgyat felhasználnak termékeit előállításaik során. Óvodai, iskola oktatásokat szerveznek,
táboroztatás keretében ismertetik meg az érdeklődőkkel a kismesterség fortélyait. Vásárokon
is szívesen megjelennek. Boltokat, skanzeneket is ellátnak a saját termékeikkel. Külföldön is
jártak már. Király Zsiga díjjal is jutalmazták a kézműves tevékenységüket, ezt a díjat minden
évben kiosztják öt személynek és mindenki csak egyszer kaphatja meg.

5.2. Berta Anita – szalma, gyékény és csuhé tárgy készítő 7057 Medina, Kossuth u. 51.
20/240-8100, 70-259-9374
Sárszentlőrincen kb. 2 éves OKJ tanfolyamon tanulta a mesterséget, 7 éve foglalkozik
aktívan vele. Horváthné Ilonka tanítványa volt. Nyugdíjasként foglalkozik a mesterésggel.
Lakásában alkotóműhelyt alakított ki. Előzetes bejelentkezés alapján bemutatót is tart.
Megbeszélések alapján helyszínre is kitelepül és oktatja az érdeklődőket, gyerekeknek
termékeket készít.

6. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás):
6.1. Malom Vendégház – Konferencia és Turisztikai Központ: Érdeklődni az
önkormányzatnál. 7057 Medina, Kossuth L. u. 59 Tel: 74/ 434- 010, Mobil: 30/4143214, 20/965-5255, E-mail: rendezveny@medinafalu.hu
6.2. Apponyi Kiskastély: 7057 Medina, Rákóczi Ferenc utca 21. Tel: 30/ 860-9564, Email:

info@apponyi-kastely.hu,

www.apponyi-kastely.hu.

Maximum

21

fő

elhelyezése.
7. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név
1.

Gazdakör

2.

Polgárőrség

3.

Medina

Típusa*

14
Nyugdíjasok

Képviselő

Elérhetőség

Mester Béla

74/437-020

Parrag Istvánné

30/433-0614 (vagy 0514?)

Sárdiné Iker Anna

74/434-551

Konrád László

74/434-303

74/434-010

Érdekszövetsége
4.

Medinai

Hagyományőrző

és

Helytörténeti Egyesület
5.

Medina Községért Közalapítvány

5,3

Göczné Ökös Renáta

6.

Medinai Vöröskereszt Szervezete

2

Pálfiné
Ágnes

8. Rendezvények:
8.1. Medinai Művészeti Napok szeptember első hétvégéjén.
8.2. Pálinka verseny októberben.
8.3. Borverseny februárban.

Ament 30/303-6545

