Medina Község Polgármestere
Polgármestere
Meghívó
Szülőföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
A hol állok, a hol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.
Kisded hajlék, hol születtem,
Hej tőled be távol estem!
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.
(Kisfaludy Károly)

Kedves Medináról elszármazott barátunk! Újra várjuk önt és kedves családját
egy olyan hétköznapokat megszakító kikapcsolódásra, mely rendhagyó módon
kiemel bennünket a megszokottból, s alkalmat teremt a közös múlt
emlékezésére. Ezúton szeretettel meghívom a második elszármazottak
találkozójára, melynek időpontja 2011. szeptember 03. Ezt a napot színes
programokkal kívánjuk emlékezetessé tenni.
A mellékelt jelentkezési lapot kérem augusztus 22.- ig szíveskedjen
visszaküldeni!
A rendezvénnyel kapcsolatos minden információ megtalálható a település
honlapján. www.medinafalu.hu
Medina, 2011. július 27.
Baráti tisztelettel:
Vén Attila
polgármester

„A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk.”
(Márai)

Cím: 7057 Medina, Kossuth u. 59
Email: phivatalmedina@tolna.net

Tel.
Tel./fax: 74/43474/434-010

Medina Község Önkormányzata
JELENTKEZÉSI LAP

…………………………………………………………
………………
(név)
Alulírott
…………………………………………
………………………………………………………… ………………………… ( lakcím )
részt kívánok venni a 2011. szeptember 03. napján megrendezésre kerülő Medináról Elszármazottak
találkozóján …………… fővel.
A rendezvény ideje alatt
alatt étkezési lehetőséget biztosítunk.
A támogatását eljuttathatja postai befizetéssel és banki átutalással legkésőbb augusztus 3131-ig :
- a mellékelt csekken az önkormányzat postai címére befizetve , vagy
- átutalással Medina Község Önkormányzatának a VölgységVölgység- Hegyhát Takarékszövetkezetnél
7180003771800037-11154309 Egyéb bevételek beszedési számlájára.

vezetett

A rendezvény ideje alatt is várjuk a felajánlásokat .

A jelentkezési lapot kérjük az alábbi címre visszaküldeni szíveskedjék:

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATA 7057 Medina Kossuth Lajos u.59.
( telefon / fax : 74/ 434434- 010, ee-mail cím: phivatalmedina@tolna.net )
A rendezvénnyel kapcsolatosan mindennemű információ az önkormányzat fent megjelölt telefonszámán és
elektronikus levélcímén is kérhető.
kérhető.

Email: phivatalmedina@tolna.net

Medina Művészeti Napok 2011.szeptember 2-3.

2011.szeptember 2.(péntek)
14. órától
Gyermek műsorok
- katonai, rendőrségi bemutató
- tűzoltó bemutató
- kézműves foglalkozás
16. órától Ünnepi testületi ülés
- Medináért emlékzászló átadása
- Medina díszpolgára kitüntető cím átadása
- Medina legidősebb emberének felköszöntése
17. órától

Vásári kavalkád

19. órától Koncertek
- 1.) Lowbau (osztrák zenekar)
- 2.) SUB BASS MONSTER koncert
- 3.) Helyi zenészek műsora
- 4.) EVM zenekar Székesfehérvár

2011.szeptember 3. (szombat)
10. órától Toma és csapata (reneszánsz történeti játékok válogatása
gyerekeknek, felnőtteknek)
10.30 órától Elszármazottak érkezése, fogadása
11. óra

Istentisztelet Helye: Református templom
Koszorúzás - Hőskert

12.30órától Elszármazottak köszöntése
14. órától

Honfoglalási lovasbemutató

15. órától

Csizmadia János dedikálással egybekötött könyvbemutatója és
vására

15.30 órától Kulturális programok

Gasztronómiai érdekességek bemutatója és kóstolója
Pannon Market Kft, (tésztaételek)
18. órától

Tombola sorsolás

19. órától

Szörényi Levente – Bródy János : Fehér Anna (feldolgozás)

21.óra

Tűzijáték

21.30

Bál Gáti Zenekar

Nyíltnap az Apponyi – kiskastélyban!
A Medinai Művészeti Napok programjaként 2011. szeptember 2-3-án nyílt nap az
Apponyi – kiskastélyban !!!
Kastélylátogatás és veteránautó bemutató.
A látogatásokra az alábbi időpontokban kerül sor
2011.szeptember 2-án 1500 órától
2011.szeptember 3-án 900 órától.
Időpont egyeztetés és jelentkezés munkanapokon 8 00 -16 00 között az alábbi
telefonszámon 74/434-010.
Jelentkezési határidő 2011. augusztus 31.
Felhívjuk a tisztelt érdeklődök figyelmét, hogy a kastélyt csak a bejelentkezett
látogatók tekinthetik meg!
Mindenkit szeretettel várunk!

Medina Község Önkormányzata
Kedves volt Medinaiak!
Önkormányzatunk mindig is fontos feladatának tekintette, illetve céljául tűzte ki
településünk hírnevének öregbítését
és a településen élő emberek alkotásainak
felkarolását, bemutatását.
Medina Község Önkormányzata szeretné megjelentetni Csizmadia János amatőr író,
novellás kötetét melynek költsége 400.000 forint.
Ezért is kérjük önöket, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten, járuljanak hozzá Jani bácsi
könyvének megjelenéséhez. Támogatásukat a mellékelt csekken vagy banki átutalással is
megtehetik.
- Számlaszámunk Medina Község Önkormányzata egyéb bevételek beszedési számla
Völgység –Hegyhát Takarékszövetkezet 71800037 – 11154309.
-

Postai befizetés esetén címünk, Medina Község Önkormányzata 7057, Medina, Kossuth
Lajos utca 59.

Ezúton is megköszönjük támogató szándékukat, ezzel is hozzájárulván ahhoz, hogy a jövő
nemzedéke megismerje a falunk múltját, melynek önök is részesei voltak.
Várjuk önöket 2011.szeptember 3-án Medinán.

Előszó (részlet a megjelenő könyvből)
Ezek a kis írások medinai emberekről, medinai kis történetekről szólnak.
Megpróbálom hátrahagyni az utókornak „ha valakit ugyan érdekel?”, hogy ilyenek
voltunk, hogy ilyenek voltak az itt élő emberek. Az itt élő emberekbe mindig volt
lelemény és akarat még a legzordabb időkben sem hagyta el őket az itt, a velük
született humor. Megpróbálom a történeteket olyan hitelesen átadni, ahogy csak kitelik
tőlem. Mindenkiről jó szívvel, szeretettel szólok, a történetek igazságával. Remélem aki
magára ismer, nem rosszindulatot lát benne, hanem az emlékek megőrzését. Itt születtem én is köztetek, így
értem életeteket minden megnyilvánulását, osztozom jobban – rosszban, így vagy úgy közétek tartozom –
még a temetőbe is
/Csizmadia János/

Cím: 7057 Medina Kossuth L u. 59
Email: phivatalmedina@tola.net

Tel: 74/ 434-010 Fax: 74/434- 010
Honlap: www.medinafalu.hu

