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Az természetes, hogy újítjuk, szépítjük a falut – mondja Vén Attila polgármester. 

Sok mindenhez nem kell pénz, csak akarat. Például ahhoz, hogy megmozgassák a 

medinai gyerekeket és rajtuk keresztül a szülőket. 

 

A sok beruházás, pályázati nyeremény mit sem ér, ha nincs mögötte tartalom, ha nincs 

benne élet. Medinán nagyon is pezsgő a közösségi lét, hiába, itt az akarat, az eleve 

színes kulturális élet is adott, és nem utolsó sorban az utóbbi években pénz is került az 

önkormányzathoz. Azaz: itt is lesz led lámpa – kettő például Medina-Szőlőhegyre kerül, 

és napelemmel működnek majd – és lesz napelem park, tanyagondnoki autó is. Ám a 

tartalmat nem ezek az eszközök jelentik, még csak nem is az eddigi beruházások, hanem 

azok a programok, melyek színessé teszik még a hétköznapokat is. Ilyen például a gitár-, 

a furulya-, a citera-, a szerb tánc oktatás. A legújabb terv pedig több települést érint. – 

Régóta bántott, hogy nem ismerem, nem ismerjük a falu és környékének értékeit, legyen 

az természeti érték, épített örökség vagy hagyomány – mesél az „indítékról” Vén Attila 

polgármester, amikor arról beszél, hogy húztak egy kört, ahol helyi értékekről 

szeretnék tanítani a gyerekeket iskolákban. A tematikát Benke Béla, a Szedresi Sziget 

Egyesület dolgozza ki. Cél, hogy a kisiskolásokban kialakuljon a közösségért érzett 

felelősség tudata, és az érzés, hogy ezért a közösségért tudnak tenni valamit, azaz, 

hogy gyökereik valóban Medinához kössék őket. – A gyerekeket és rajtuk keresztül a 

szülőket rá lehet venni minden jóra – véli a faluvezető. Azt is hozzáteszi, hogy a 

települést építő rendezvények, programok sikeressége jelentős mértékben az 

önkormányzati támogatás és szervezés függvénye. 

A polgármesteri és önkormányzati képviselői státusz mellett jelentős a helyi 

szolgáltatók, az intézmények vezetőinek és foglalkoztatottainak szerepe. Nem hátrány 

ugyanakkor, ha a településvezetés elképzeléseinek megvalósításához kap segítséget, 

vagy éppen egy merőben új dolgot javasol valaki. Történt ugyanis, hogy egy 

rendezvényen Vén Attilát a szekszárdi Vitéz Attila kiadó és képeslapgyűjtő mellé 

sodorta jó sorsa, ő pedig tárgy gyűjteményének darabjait ajánlotta fel. A tervek szerint 

Medinán szatócs boltot és dohány kiállítást alakítanak ki, ez utóbbit az egykori 

tejcsarnok helyén. Kevesen tudják, hogy a dohány Szeged környékéről terjedt el a 

XVIII. század elején főleg Bács, Torontál, majd Tolna és Baranya megye területén. A 

növény termesztése sok gonddal, szöszmötöléssel járt, tizenkilencszer annyi kézi 

munkát igényelt, mint a gabona. Épp ezért, bár jobbágyok is foglalkoztak vele, önálló 

foglalkozás volt a dohánykertészség.  



 
Medina élhető falu, mely nemcsak azért jó lakhely, mert közel van a városhoz 

– Fontos, hogy unikálisat adjunk az itt élőknek és a hozzánk látogatóknak. A 

különlegességünk pedig elsősorban abból adódik, hogy hajdan szerbek éltek itt, illetve, 

hogy a mai napig sok a zenész a medinaiak között. A művészi alkotás az ember legősibb 

kifejezési formája. Már az ősközösségben megjelent, az idők változásával mindig fontos 

szerepet játszott az adott társadalom értékeinek közvetítésében, és így van ez ma is. A 

Medinához kapcsolódó zenekarok a 25 éves Bartina, a Csurgó, a Bogyiszlói zenekar, a 

Tambura zenekar, a berúgókar, a Bad Times, a Sisha Café, a Zalán Blues, a Splinters, a 

Csicsó, de van gyermek és nyugdíjas kórus, és megalakult a református hölgyekből a 

Miss-Sió – mondja a nem mellesleg szintén zenész polgármester. 

 
A Sióparty Sokadalom egyszerre volt Gyermeknap, Amerikai Bulldog kiállítás és zenésztalálkozó 

A falu zenei életének nagy ünnepe pedig most hétvégén esedékes, a VI. Medinai 

Művészeti Napokat augusztus 28-án és 29-én tartják. Pénteken a Bikini ad koncertet, és 

fellép a Bad Times. Újdonság, hogy a Siklósi Krisztián bonyhádi tanítványaiból álló 

zenekar egy tíz személyes csónakban zenél majd, ezt régóta tervezik. Mint ahogy 

régóta terv egy vízi színpad felállítása, ebből talán már jövőre lehet valami. Jól bevált 

program a Pincesori mulatság, ez, ahogy mondani szokás, az érdeklődésre való 

tekintettel az idén sem marad el.  



Négy pincénél állnak meg a hintók, ahol különböző muzsikát hallhatnak az érdeklődők: 

Burai Ferenc és zenekara, továbbá Kovács Gábor és Orbán György, akik zenés irodalmi 

összeállítással készülnek, illetve Kalauz Attilát és a Long step zenekar szerepelnek a 

pincéknél.  

Internet helyett képeslappal üzennek 

Képeslapokat ad ki a medinai önkormányzat. Vén Attila polgármester elmondta, korábban 

a postai küldemények jelentették a „facebook”-ot, volt olyan üzenet, mely évtizedekkel 

később Medinára került vissza. Az egyik képeslapon 1945 előtti fotók szerepelnek és 

egy akkori kiadvány újra nyomása. A képeken a falu nevezetes épületei, például a régi 

bolt vagy a községháza látható. A másik képeslap a mai Medinát örökíti meg. A lapokat, 

melyeket a hétvégére egyedi pecséttel látnak el, a Művészeti Napokon már meg lehet 

szerezni. 

Hársfa 

A nyolcvanadik évüket betöltött szépkorúak tiszteletére, a megbecsülés jeléül 

hársfákat ültetett tavasszal a medinai önkormányzat. Azok az idősek kaptak egy-egy 

három-négy méteres fát, akik 2014. december 31-ig betöltötték a nyolcvanat. Első 

körben több, mint negyven hársfa gyökeresedhet meg a településen. Vén Attila 

polgármester szerint fontos, hogy a szépkorúak érezzék, nem hagyják őket magukra, 

hiszen a fiatalabb generáció feladata, kötelessége lehetővé tenni időseink számára az 

öregkorhoz méltó életet. Tavaly májusban az óvodások nevében ültettek egy-egy két 

méteres hársot a medinaiak.  

Hadrendbe állt a radar, a falu lakóinak megköszönte a miniszter kiállásukat 

Hadrendbe állt a RAT 31 DL típusú lokátor Medinán. A magyar légteret ellenőrző 

rendszer harmadik eleme ez, a másik kettő háromdimenziós radarállomás Békéscsabán 

és Bánkúton működik tavaly április óta. Évente több mint ötszázezer repülő halad el 

hazánk fölött, és ahhoz hogy ezeket időben szűrni lehessen vagy időben segítséget 

lehessen nyújtani, elengedhetetlenül szükség volt a rendszer kiépítésére, fogalmazott 

Hende Csaba honvédelmi miniszter a júliusi átadón. A miniszter külön köszönetet 

mondott a falu lakosságának azért, hogy kiálltak a haza védelme mellett. 
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