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Az itt élők szívesen látnak mindenkit, aki színesebbé teszi a falu életét
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A medinaiak köztudottan fogékonyak a jóra és a szépre. Ezt megtapasztalhatják
azok, akik ellátogatnak a VIII. Medinai Művészeti Napokra.
-Szent Pál apostol azt mondta: „Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket,
hanem azt, ami összeköt.” A mi kis falunk is így gondolkodik. Erre az összetartásra
büszkének kell lennünk, és meg kell őriznünk. – véli Vén Attila, Medina polgármestere. A
faluban élők összetartozásának egyik jelképe a Medinai Művészeti Napok, melyet
nyolcadszor rendeznek meg. A háromnapos eseménysorozat most is sajátos, medinai
ízekkel gazdagodott, hiszen szándékosan olyan fellépőket fogadnak, akiket hasonló
rendezvényeken ritkán látni. Az pedig külön öröm, hogy a hét közepéig úgy százötven
elszármazott jelezte, hogy részt vesz a szombati találkozón.
A rendezvény hagyományosan ünnepi testületi üléssel és kitüntető díjak átadásával
kezdődött csütörtökön. Vén Attila a 95 éves Szabó Istvánt, Medina Község legidősebb
polgárát és Kovács Miléna Amirát, Medina Község legfiatalabb polgárát köszöntötte.
Schneiderné Eger Gabriella nemcsak előadást tartott ezen a napon, de népi viseleteit,
akárcsak Máté Réka fotóit is bemutatta. Előbbi medinai gyökerekkel rendelkezik, a
bonyhádi fotóművész pedig szintén nem ismeretlen a település lakói előtt.
Siklósi Krisztián a Csurgó zenekar vezetője családtagjaival, Siklósiné Heim Karolinával
és Siklósi Pannával adott koncertet. Pénteken a tengelici Csapó-kastély udvarán
folytatódott a program, a hangulatos helyszín tavaly is nagy sikert aratott. A „Kastélyok
a magyar Loire-völgyében” című fotókiállítás mellett a tengelici gitárosok fellépését, a
Hot Jazz Band koncertjét és az Ízisz Tűztánc csoport bemutatóját szervezték a régi
mulatságok milliőjét idéző kertbe.
Szombaton a medinai rendezvénytéren fogadják a Medináról elszármazottakat, a
református istentisztelet és az ebéd után a helyi értékek, azaz a nyugdíjaskórus, a
gitár-és a citeraszakkör, Kovács Fanni hastáncos és a Miss-Sió Kórus lépnek fel először.
Őket japán dobosok, Giovanny Lagundo, a tamási Pántlika néptáncegyüttes, a Boni Heart,
a Zabavna Industria, a Csak Lazán Band követi a színpadon. Igazi kuriózumnak ígérkezik
a Kárikittyom és a Holló együttes közös műsora, és itt is bemutatkozik az Ízisz Tűztánc
csoport. Az esti bálon a Kor-Show zenél.
A programokkal és Medina hétköznapokon sem szürke életével kapcsolatban Vén Attila
elmondta, hogy az elmúlt pár esztendő alatt Medina élettel telt meg, hiszen az év szinte
minden napján citera-, gitár-, furulya-, néptáncoktatás folyik, és zajlanak a zenekarok
esti próbái. Emellett két kórus is aktívan énekel, és nem utolsósorban a vers-, próza-,
novellaírói révén is gazdagnak mondhatja magát a falu.
-Van, aki Media történetét kutatja. Állandó festménykiállítással rendelkezünk, és
szívesen várjuk, látjuk azokat az értékes embereket, akik még színesebbé teszik a
falunk életét – mondja. Hozzáteszi: a legnagyobb veszedelem, ha feladjuk önmagunkat,
ha nem vállaljuk a múltunkat, jelenünket, sorsunkat, családunkat, ha nem vállaljuk a
falunkat, ha nem építjük magunk köré az emberséges, megtartó, nemesítő közösségeket,
ha nem hiszünk magyarságunk értékeiben és jövőjében. Akkor eltűnnek a falvak.
Márpedig Medina jóra, szépre fogékony lakói változatlanul nem erre készülnek.
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