Büszkék helyi értékeikre, ápolják a hagyományt
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Egymást segíti Medina és a Szedresi Sziget Egyesület
Egymást segítő együttműködés alakult az elmúlt években a medinai önkormányzat és
a Szedresi Sziget Egyesület között. Az egyik legfontosabb céljuk, hogy
megismertessék a gyerekekkel a helyi értékeket.

Legyünk büszkék arra, hogy itt lakunk vidéken! - hangsúlyozza Vén Attila annak kapcsán,
hogy visszatanítanák a medinai és a környékbeli falvakban élő gyermekeknek azt a
tudást, mely néhány éve még természetes volt az itt élőknek.
- Fontos, hogy tudják, milyen egy disznóvágás, hogy a tyúkon toll nő, nem fólia - mondja a
medinai polgármester. Mint arról már korábban beszámoltunk: a község vezetése
szorgalmazza, hogy helyi tananyag segítségével ismerjék meg a gyerekek a
környezetüket, múltjukat. Szerepel ebben majd az Ős-Sárvíz flórája és faunája éppúgy,
mint a népzenei örökség vagy a gazdálkodással kapcsolatos tudnivalók. Ahhoz, hogy a
tankönyv és a videó oktató anyag valóban hasznos legyen, szükséges a pedagógusok és a
Sió-menti települések támogatása, részvétele a programban. És jól jött a Szedresi
Sziget Egyesületé is, mely szerveződés már évek óta a helyi értékek aktív védője. Benke
Béla elnök tájékoztatása szerint Medina és az egyesület együttműködése nemcsak a
tananyag összeállítására vonatkozik, hiszen a szervezet a Medinai Művészeti Napok
megszervezéséhez is szolgált ötletekkel. Már a tavalyi rendezvény is túlmutatott
önmagán, és a rendezők átlépték a település határát. Akkor a tengelici Csapó kastély a
régi kerti mulatságok hangulatát idézte, az épület mögötti füves területen felállított
színpadon a tengelici gyerekek adtak műsort, majd a Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor
koncertezett. A jövő elképzeléseinek megvalósításában Márta István zeneszervező,
fesztiváligazgató segítségét kérték, és ha minden jól megy, a Sió-menti települések
mintegy kisebb Művészetek Völgye összművészeti fesztivál helyszíne lehet. Benke
Bélától azt is megtudtuk, szeretnék meghívni a Hello Woodot. Abban bíznak, hogy az
alkotói közösség, mely néhány év alatt nagy ismertségre tett szert, egyedi
installációjával felhívja a nagyobb közönség figyelmét a Művészeti Napokra.
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