ALMANACH 2014 - Medina
Együtt van jelen a múlt, a jelen és a jövő
2014.08.30.
Beruházások: Fontos, hogy megmaradjon a helyi íz, a falusias jelleg, de korszerű is
legyen
Sok falu van, melyet az ember megcsodál, de csak egy, amit szeret, amire azt mondja:
az enyém. Fontos, hogy Medinát minél több ember érezze sajátjának.
Aki fát ültet, az a jövőt építi, aki fát ültet, tervez, aki fát ültet, az az életnek ad esélyt.
Aki a fákat csak felhasználja, de nem gondoskodik a pótlásukról, az az életellen
cselekszik, vallja Vén Attila polgármester. Így aztán nem véletlen, hogy ebben a faluban
az elmúlt években igyekeztek megőrizni minden helyi ízt. Az értékek megmentése legyen ez élő, vagy ember által készített vagy éppen szellemi örökség - úgy zajlik
Medinán, hogy egyrészt igazodik a mai kor elvárásaihoz, másfelől megmarad helyi, falusi
jellege. Igaz ez a már befejezett fejlesztésekre, így a tűzoltó szertár, a tejcsarnok
külső felújítására vagy a középületek, parkok szépítésére, komfortosabbá tételére. A
hosszú távú tervek is ennek megfelelően készülnek, így a medina-szőlőhegyi közösségi
ház, a könyvtár, a helytörténeti múzeum és az iskola épületének felújítása után
korszerű, ugyanakkor a múltat is idéző közösségi terek jöhetnek létre.
Mára a község elérte, hogy középületeinek rezsije a minimálisra csökkenhet. Felkerültek
a napelemek a medinai óvodára és a malom épületére, az engedélyekre várnak. Ha majd
működnek az új eszközök, a medinai középületek áramellátása és fűtése takarékos és
teljesen korszerű lesz, alternatív forrásokból szerzi a falu az energiát. A
fűtésrendszert már korábban, a kazánprogramban lecserélték, így most tulajdonképpen
a falu szemetét tüzelik el.
A polgármester azt sem titkolta, hogy mint minden településen, Medinán is kardinális
kérdés az utak állapota. Vannak olyan szakaszok, ahol kátyúzásra futotta, de olyan is,
ahol új az aszfaltburkolat. Medina-Szőlőhegyen az utak kilencven százalékát zúzott
kővel borították, erre a településrészre 12 millió forintot fordított az önkormányzat.
Hozzátette: találkoztak és találkozni is fognak nehézségekkel. Egy olyan új korszak
indult meg lakóhelyük életében, mely minőségileg más gondolkodást kívánt meg a falu
vezetésétől és az itt lakóktól egyaránt. Ezzel is becsülik, tisztelik az előttük élt és az
egymást követő nemzedékeket.
Az elmúlt években egy időben kellett lebontani az elavultat és építeni a korszerűt, az
újat - az anyagi és a szellemi világban egyaránt. Ennek része az is, hogy a tudást átadják
az utódoknak. Szeptembertől művészeti képzés, nevelés indul Medinán, ahol a megyében
talán a legnagyobb az egy főre jutó zenészek száma. A citeraoktatást Szabó József
népzenész vezeti majd, akinek nemcsak a muzsikálásban, de tanításban is nagy
gyakorlata van. A református egyházközségben pedig kórus alakult. Vén Attila elmondta,
nem iskolai keretekben gondolkodnak, ennél élőbb családiasabb módját képzelik el a
hagyományok tovább örökítésének.

- Az értékteremtés a fejekben kezdődik el. Majd a gondolat a szándék közös akarattal
és tettekkel válik valós eredménnyé. Ha mi nem hiszünk saját sikereinkben és nem
hiszünk magunkban, akkor azt sem remélhetjük, hogy bárki hihet bennünk. Én hiszek a
medinai emberekben, hiszen láthatóak az eredmények, mert a saját jövőnkért tesszük
mindezt. Hosszú évek lemaradását, hiányosságát nem lehet egy varázsütésre bepótolni.
A feladatokat folytatni kell a megkezdett úton - fogalmazott a településvezető.
Azt is elmondta mostanra kialakultak azok a személyes kapcsolatok, együttműködések,
amelyek felépítése nagyon hosszú időt vett igénybe, azonban szükségesek az
eredményes lobbizáshoz és a falu további fejlődéséhez.
Átadták a faluközpontot
Ahhoz, hogy itt lehessen tartani a medinaiakat, illetve új lakók költözzenek ide,

fejleszteni kell, illetve a fejlesztéseknek tartalmat kell adni. Csütörtökön este a
település talán legnagyobb rendezvénye, a Medinai Művészeti Napok egyik
nyitóeseménye volt a megújult faluközpont átadója. Ezen nemcsak medinaiak, de Vargha
Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Horváth István országgyűlési képviselő,
Horváth Kálmán kormánymegbízott és Zentai László ezredes is részt vett. Vén Attila
polgármester szerint köszönet illeti a falu lakóit, amiért a felújítás ideje alatt
türelemmel viselték a nehézségeket. A művészeti napok szombaton gyermek és zenei
programokkal zárul.
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