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Medina hisz a jövőjében és tesz is érte
2018.09.01.
Aki hisz a jövőjében, az gondol az utódaira. medinaiak arra törekednek, hogy annál
is jobb világot hagyjanak gyermekeikre, mint amilyet ők örököltek.

Szerencsés önkormányzatnak mondhatjuk magunkat, hiszen az elmúlt évtizedben
rendkívül sok tervünket láttuk megvalósulni. Igaz, mi is azt valljuk, amit a mondás tart:
mindenki a maga szerencséjének a kovácsa - mondja Vén Attila, Medina polgármestere.
De nemcsak Fortunán múlott, hogy a zeneszeretetéről ismert falu nem öregedett az
elmúlt évtizedben.
Az önkormányzat beruházásaival elérte, hogy Medina a fiataloknak is vonzó településsé
vált. Mára odáig jutottak, hogy az éppen felújítás és bővítés álló óvoda mellett bölcsőde
is készül. - Van néhány dolog a faluban, amely mára természetessé vált, de évekkel
ezelőtt csupán a fantáziánkban léteztek. ki gondolta volna tíz évvel ezelőtt, hogy ilyen jó
színvonalú rendelő működhet Medinán, vagy hogy kedvünkre válogathatunk a nívós
programok közül a nemsokára megújuló művelődési házban, és könyvtárban - teszi fel a
ma már költőinek tűnőkérdést a faluvezető.
De tény és való, az önkormányzat számos elgondolása áll kivitelezés alatt. Ilyen az
óvoda, amelyet kívül-belül korszerűsítenek, de ugyanez igaz lesz a könyvtárra, a
szolgálati lakásra is. És mivel a szépre való igény mindig is jellemző volt az itt élőkre,
ezek az épületek egységes arculatot kapnak téglavörös cseréppel, fehér falakkal és
zöldre festett nyílászárókkal.
A Rákóczi és a Zrínyi utcát teljesen felújítják, a Petőfi és a Bajcsy utca közötti hidat
viszont már rekonstruálták. A művelődési házban, amely ezekben a napokban éppen az
óvoda raktáraként funkcionál, szintén hamarosan elkezdődik a belső korszerűsítés. Új
lesz a fűtésrendszer, és legkondicionálót is beszerelnének. A cél, hogy a kényelmes és
tetszetős közösségi térben gyűlhessenek össze a medinaiak. Programokból pedig nincs
itt hiány, Vén Attila elmondta, ősztől visszahozzák az öt órai teákat, azaz azokat a
beszélgetős előadásokat, amelyeknek helyi vagy Medinához kötődő és valamiben
kiemelkedőt alkotó írók, zenészek, pedagógusok a főszereplői, de lesznek kisebb, egy
napos zenei fesztiválok is.
IX. Medinai Művészeti Napok
Javában zajlik a IX. Medinai Művészeti Napok. Csütörtökön Kőszegi Mártonra
emlékeztek, és olyan népszerű együttesek léptek fel eddig, mint a Kaláka együttes, és a
Csurgó zenekar. Péntek estére pedig a helyi iskola alkalmi együttesének, valamint Balázs
Fecónak a koncertjét szervezték meg a tengelici Csapó-kastélyba. Péntek délelőtt hét
település óvodásainak találkozója zajlott Medinán. A szombat a helyi értékeké, azaz
fellép a medinai gitárszakkör, Kovács Fanni, a Medina Szerb Táncegyüttes, a Bátai
Sárköz Néptáncegyüttes, a Pörbölyi Néptánc Egyesület, ezen túl pedig a Babra zenekar,
a Bad Times, a Bartina, a Bogyiszlói és a Csurgó zenekar, a bálon pedig a Sisha Café
zenél.

Átadták a Medináért díjat, amelyet idén Szabó József népzenészként elér sikereiért,
és a gyermekek zeneoktatásában kifejtett munkájáért, Szabóné Gáncs Tünde
népdalénekesi, hagyományőrzési és a zeneoktatásban kifejtett munkájáért, Hőger
JánosMedina községben végzett jegyzői munkájáért kapott. Néhai Kőszegi Márton
tanítói, oktatói és a medinai szerb kulturális életben való részvételéért posztomusz
Medináért díjban részesítette az önkormányzat. Közöségért díszoklevelet Görög Erika,
a medinai közéletben nyújtott áldozatos, segítőkész munkájáért érdemelt.
Kívül is és belül is épül, szépül az óvoda.
A létesítmény felújítása és bővítése az egyik legnagyobb beruházás a falu
életében.
Összesen 204 millió forint pályázati támogatást fordít idén fejlesztésre Medina, ebből
jelentős összeget, úgy száztizennégymillió forintot tesz ki az óvoda felújítása.
A munka ottjártunkkor kívül és belül is folyt, hiszen térköveztek, szigetelték az
épületet a mesterek és segédeik, bent pedig az önterülő kiegyenlítő felület száradt a
majdani étkezőben és tornaszobában. Ezt a két helyiséget egy üvegfal választja majd el
a folyosótól, de nem ez lesz az egyetlen különlegessége. Össze lehet nyitni őket, így
nemcsak eredeti funkciójukat töltik be, hanem közösségi térként az óvoda és civil
szervezetek egyaránt használhatják majd.
Az étkezde és tornaterem az épület új szárnyában kap helyet. Az egyébként száz éves
ház egyszerre idézi majd a múltat vörös cseréptetejével, zöldre mázolt ablakaival,
ugyanakkor nagyon modern lesz. A tetőre napelemek kerülnek, a légcserélő pedig mindig
egészséges és megfelelő hőfokú levegőt biztosít majd.
Az épületben elkülönül majd a bölcsőde, amely tágas lesz és napfényes, és a remények
szerint mindig szükség lesz rá.
Forrás:
Tolnai Népújság

