Kilencven éve épült, most korszerűsítették
2019.09.19.
A múlt és az ígéret kötelez bennünket, fogalmazott Vén Attila polgármester a
medinai művelődési ház átadásán.

Az épületet kilencven évvel ezelőtt a falu lakói építették a színjátszó körnek, az elmúlt
hónapokban pedig a mai kor igényeinek megfelelően újították fel. A szemmel is látható
változások mellett talán a legfontosabb, hogy hőcserélős elektromos hűtő és
fűtőrendszert alakítottak ki, és nyílászárókat cseréltek. Amellett, hogy a monitorokat a
falra szerelték az egyik kisebb helyiségben, a nagyterem még mindig előadások,
műsorok, koncertek helyszíne. Ügyeltek arra, hogy megőrizzenek olyan épületelemeket,
amelyek kilencven éve és ma is szebbé, otthonosabbá teszik a kultúrházat, így stukkókat
és a régi parkettát.
A falu vezetője szerint fontos megőrizni a múltat és az ősök emlékét, hiszen a jelen és
a jövő is az egykor volt időkből táplálkozik. Az ünnepségen több generáció volt jelen,
azok, akiktől a felújítást végzők örökölték az épületet, és azok is, akiknek továbbadják
azt.
Az eseményen ünnepélyes képviselő-testületi ülést is tartottak, amelyen kitüntetéseket
adtak át. Posztumusz „Medináért” díjat ítéltek a képviselők Medinán végzett pedagógusi
munkájáért és a szerb tánc oktatásának felkarolásáért Rittmann Lászlónénak. Ugyanezt
az elismerést kapta Töttösi Sándorné a medinai háziorvosok mellett végzett több
évtizedes asszisztensi munkájáért. Sereg Lajosné Közösségért díszoklevelet érdemelt a
medinai helytörténeti és hagyományőrző egyesületben, valamint a Medinai Nyugdíjasok
Érdekszövetségében végzett önzetlen és segítőkész közösségi munkájának elismeréséül.
Köszöntötték a község legidősebb lakóját, Sereg Lajosné Bözsi nénit, illetve Nagy
Ferencet és Farkas Balázst, a legfiatalabb medinai polgárokat.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma
Emlékérmet Szokics Elekné kapta.
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Az ünnepség műsorral zárult, amelyen a medinai óvodások mellett a Gemenc TáncSport
egyesület tagjainak társastánc-bemutatóját láthatta a közönség. És mert a szervezők
úgy gondolták, hogy ne csak helyi szereplők avassák a művelődési ház színpadát, vendég
fellépőnek a gyönki Tolnai Lajos Gimnázium Acoustic zenekarát hívták meg az
eseményre.

Forrás:
Tolnai Népújság
TEOL

