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A héten zajlik Medina művészeti életének legnagyobb ünnepe. A Medinai Művészeti 

Napokon fellép a Csík zenekar, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor, és 

természetesen nem hiányoznak a helyi szereplők sem az egyre nevesebb 

eseményről. 

 

Gáncs István (balról), Vén Attila és Szabjánék: apa, nagyapa és fiú a kastélynál. Szívügyük a 

csütörtöki rendezvény 

 

Nem mondunk el sokat azzal, hogy a Medinai Művészeti Napok nívós esemény. Pedig így 

van, ráadásul a szerdától szombatig tartó rendezvény nagyon medinai, dacára annak, 

hogy sztárvendégeket is felvonultat, illetve, hogy a tengelici Csapó kastély lesz az egyik 

program helyszín. Az épület, ha egyelőre egy napra is, a régi kerti mulatságok hangulatát 

idézheti. És egy kicsit a romkocsmákét is.  

Csütörtökön este a megvilágított kastély mögötti füves területre kerül a színpad, és a 

nézőtér. Az ide vezető út mellett lobogó fáklyák állnak majd. Először a tengelici 

gyerekek adnak műsort, majd igazi nagyágyúké lesz a színpad: a Tátrai Tibor és Szűcs 

Antal Gábor Latin Duóé. Koncertjüket fényszínház követi, ehhez hasonlót tavaly 

Medinán láthattak az érdeklődők. Az akkori bemutató középpontjában Medina jelene és 

múltja állt, most Tengelic mutatkozik be.  



Gáncs István, Tengelic polgármesterétől megtudtuk, nemcsak a környezet és a program 

lesz egyedülálló, de a régióra jellemző borokat, pálinkákat kóstolhatnak az érdeklődők, 

és a szervező könnyű harapnivalóról is gondoskodnak.  

Medinán és Szőlőhegyen napelemek táplálta ledes lámpák világítanak (Fotó: Mártonfai Dénes) 

 

Vén Attila, Medina polgármestere úgy véli, a mostani művészeti napok túlmutat önmagán, 

és a korábbiaknál is szélesebb körű összefogás eredménye. A kastély egyik tulajdonosa, 

ifjabb Szabján István elmondta: családjuk nagyon örült a lehetőségnek. A koncertet ő, 

édesapja és nagyapja is jó kezdeményezésnek tartja, melynek remélhetőleg lesz 

folytatása.  

Vén Attilától megtudtuk, a Medinai Művészeti Napok szerdán ünnepi testületi üléssel 

kezdődik, melyen a Missió kórus működik közre. A csütörtök a tengelici programé. 

Pénteken a már megszokott és megkedvelt pincesori mulatság várható, és ezen a napon 

lép fel a nagyszínpadon a Csík zenekar. Ezt követően Berugókar koncert is lesz. A 

szombat elsősorban a gyerekeké és a helyi fellépőké, a rendezvény Siklósi Krisztián 

„Negyvenkedő” című műsorával zárul. A jövőt tekintve a medinai polgármester nem meri 

nagydobra verni terveiket, az azonban nem titok, hogy több környékbeli településsel 

együtt gondolkodnak, és elképzeléseik megvalósításában Márta István zeneszerző, 

fesztiváligazgató segíti őket. 



Tavaly nagy sikert aratott, hogy a medinai zenészek a Sión is zenéltek 

 

Révai Lillának egyaránt feladata a múlt, a jelen és a jövő lehetőségeinek feltárása 

 

Révai Lilla kulturális referensként dolgozik az 

önkormányzatnál  

Értékmentő munkát kapott Révai Lilla, amikor 

hazaköltözött Medinára, melyről aztán 

bebizonyosodott, hogy az egyik legfontosabb 

életfeladata. Tevékenysége nagyon szerteágazó. 

Életutakat ír össze, tankönyv összeállításában 

segít, és mindent gyűjt, ami Medina 

történelmével, kultúrájával kapcsolatos.  

Fiatal- és diákévei egy részét Medinán és 

Szekszárdon töltötte, a diploma megszerzése 

után Ausztriában, majd Budapesten dolgozott. 

Aztán a főváros is szűkössé vált, Lilla tágasabb 

térre, levegőre, a saját faluja levegőjére vágyott. 

Az efféle utat nem lehet elkerülni, de nem is 

érdemes letérni róla, hiszen sok örömöt jelent. –  

Készítettem egy listát arról, miket szeretnék még elvégezni Medinán – meséli. – Eddig 

27 szépkorú mesélt az életéről, természetesen folytatom az életutak gyűjtését, de az 

ünnepi szokásokét és receptekét is. Vannak a faluban, akik szép verseket tudnak, ezeket 

digitalizálni kellene. A helyi értékeket veszi számba egy készülő tananyag, erre a leader 

programban pályázunk. Szerepelne benne az őssárvíz flórája és faunája éppúgy, mint a 

népzenei örökség.  



A medinai és a környékbeli falvakban élő gyerekek ismernék meg segítségével 

környezetüket, múltjukat. Szeretnénk úttörők lenni ezzel a kezdeményezéssel. 

Védnöknek Andrásfalvy Bertalan professzort kérnénk fel – mondja. Majd azt is, hogy a 

múlt, a jelen és a jövő lehetőségeinek feltárása egyaránt feladata. 

Kutatásait nemcsak helyben végzi, de országos gyűjteményekben is. Szabó Zoltán dudás, 

néprajzkutató például ennek során azt javasolta, hogy Vuijity Tihamér gyűjtését 

folytatva vállalja a szerb zenei anyagok felkutatását. Révai Lillától azt is megtudtuk, 

hogy az utolsó dudás lakodalmat 1957-ben tartották Medinán. Medina–Szőlőhegy 

története című munkáját pedig várhatóan idén év végén adja ki az önkormányzat.  

Megőrizni, továbbadni az értékeket  

Tény, hogy Medinán változatlanul azt tartják a legfontosabbnak, hogy az itt élők 

megismerjék, megőrizzék, a falu és környékének értékeit, legyen az természeti érték, 

épített örökség vagy hagyomány, illetve, hogy még gazdagabbá tegyék a falut. 

Természetesen nem anyagi értelemben, bár ez sem elhanyagolható szempont. Vén Attila 

ugyanakkor úgy véli, a sok beruházás, pályázati nyeremény mit sem ér, ha nincs mögötte 

tartalom, ha nincs benne élet. Medinán szerencsére van, az összetartó közösség testben 

és lélekben egyaránt épült az elmúlt években.  

Korszerűsítették a laktanyát  

Lezárult a közelmúltban a medinai laktanya rekonstrukciója, mely több fázisban zajlott. 

Az utolsó mozzanat a kölesdi bekötőút felújítása volt. A radartorony és a hozzá 

kapcsolódó kiszolgáló épület építése mellett nemzeti finanszírozású feladat volt a 

laktanya épületeinek és környezetének korszerűsítése. A szőlőhegyi út is száz 

százalékban kész, illetve a településrészen, akárcsak a falu többi részében köztéri led 

lámpák világítanak éjszakánként. És hogy tovább nőjön a településen az amúgy sem rossz 

közbiztonság, Medinát kamerák figyelik ezután.  
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