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lehet közelíteni. A néhány éve felújított Sió-híd után jövőre a teljesen új Sárvíz-hidunk is elkészül. 
Bízom benne, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy érdemes Medinára költözni. "Minden 
tekintetben takarékosan gazdálkodnak."  

Folklórprogram zárja ma a hat napos találkozót  

Hétfőn kezdődött a Nemzedékek Találkozása Medinán elnevezésű programsorozat, amelynek 
megrendezésére az Európai Uniótól nyert támogatást az önkormányzat. A jubileumi találkozó alapja a 
romániai Nagyszentmiklóssal és a horvátországi Borovóval fennálló tíz éves baráti kapcsolat. A 
programsorozat hétfő délutáni nyitányán adták át a helyi kitüntetéseket és a megyezászlót. Kedden 
gasztronómiai és sportnap volt a szedresi lovas udvarházban, fogathajtással, lovaglással, 
ételbemutatóval, bor- és pálinka kóstolóval. Szerdán óvodapedagógiai szakmai program zajlott, 
Kárpáti Magdolna pszichológus és Levente Péter közreműködésével, óvónők, tanítónők részére. 
Csütörtökön mesemondó versenyt rendeztek és kóstolókat az ízek utcájában. Pénteken kirándulni 
vitték a vendégeket, emlékfát ültettek és egy sakk kiállítás nyílt, dr. Németh József gyűjteményéből. A 
nemzedékek találkozása ma, szombaton folklórprogrammal és szüreti bállal zárul.  
 
A társadalmi munkából is kiveszik részüket  

Kitűnő fánkot tudnak sütni a Medinai Nyugdíjas Érdekszövetség tagjai. Ezt bizonyították ezen a héten 
is, amikor a szervezet hölgy tagjai a nemzedékek találkozóján az óvodás mesemondó verseny 
résztvevőinek és a település vendégeinek kedveskedtek ezzel a finomsággal. Az 1998-ban alakult 
érdekszövetség azonban nemcsak fánksütésben erős. Sárdiné Iker Anna elnök elmondta, hogy 
végeznek más társadalmi munkát is, például a katonasírok gondozását, vagy a hőskert és környékének 
ápolását, de beteg tagtársaikat is rendszeresen látogatják. Nem feledkeznek meg a névnapokról, 
januárban a mindenki névnapján senki nem marad ki a köszöntésből. Márciusban nőnap és közgyűlés, 
májusban nyugdíjas majális, ősszel a falunapon való közreműködés, novemberben közös műsoros 
vacsora szerepel az állandó programok között. Baráti kapcsolatot ápolnak a szedresi és a borovói 
nyugdíjasokkal, megyei, kistérségi programokon is szívesen részt vesznek. Az érdekszövetség a válság 
átvészelésében is segíti tagjait: idén kedvezményes árú eper, barack, krumpli, hagyma, törött paprika 
vásárlására volt lehetőség. Tizenöten pedig ingyen juthattak gyógycipőhöz. "A civil szervezet nem 
csak fánksütésben erős."  

Hírek  
 
Értelmes munkát végeznek a közfoglalkoztatottak Értelmes, értékteremtő munkát biztosít a 
közfoglalkoztatottak számára az önkormányzat. A február óta tartó programban résztvevők többek 
között közel két kilométernyi járdát építettek. Általuk a szakmunka kiváltásával csaknem egymillió 
forintot takarított meg a község.  

Négyen kapták a Medináért Emlékzászló kitüntetést Idén négyen kapták meg a Medináért 
Emlékzászlót. Posztumusz díjat kapott Szabó József, a református egyház egykori gondnoka. Özv. 
Bakó Józsefné, Medina-szőlőhegyi lakos közéleti munkájáért részesült elismerésben. Ifj. Konrád János 
a falu eseményeinek dokumentálásáért, a község honlapjának társadalmi munkában való kezeléséért, 
Szokics Ránkó a nemzetközi kapcsolatokban, a vendéglátásban, a tolmácsolásban való 
közreműködéséért kapta a díjat.  

Szalai Ágnes jól tanul és jól sportol A bonyhádi Petőfi gimnázium tizenegyedikes diákja Szalai Ágnes. 
Nemcsak nagyon jó tanuló, hanem a sport terén is eredményes. Általános iskolásként sikeresen 
szerepelt a sakk országos diákolimpián, jelenleg a megyei bajnokságban versenyez. Gyerekkora óta 
kötődik a lovakhoz. Már megvan a fogathajtó vizsgája, most a díjugrató vizsgájára készül. Egyetemen 
szeretne továbbtanulni, de még nem dőlt el, melyiken.  



Anyakönyv Az elmúlt évben huszonegyen haltak meg a településen. Csupán egy házasságkötés 
történt, örvendetes viszont, hogy tizenegy gyermek született. A legfiatalabb medinai polgár ez év 
augusztusában látta meg a napvilágot.  

Évek óta szinte változatlan a község lakóinak száma  

Az elmúlt öt évben mindössze öt fővel csökkent Medina lakóinak száma. A település népességéhez 
képest sok gyermek születik, és akadnak beköltözők is. A gyarapodásával szemben a viszonylag sok 
haláleset áll. A nyugdíjas és a tizennyolc év alatti korosztály létszáma gyakorlatilag azonos. Az aktív 
korúak a helyi népesség közel hatvan százalékát teszik ki. A lakosság korösszetétele 0-17 éves: 172 fő 
18-59 éves: 497 fő 60 év felett: 174 fő  

Az írás az egyik szerelme  

Öreg szerelem is van a világon. Ez a címe Csizmadia János egyik novellájának, amelyet nemrég adott 
be az országos nyugdíjas érdekszövetség pályázatára. A 81. évébe lépett János bácsinak az egyik 
szerelme az írás. Számos pályaműve kapott már elismerést nyugdíjasoknak szóló irodalmi 
megmérettetéseken, legutóbb tavaly decemberben vehetett át különdíjat Budapesten a Köszönöm 
édesanyám című novellájáért. Van másik szerelem is, amitől nehezen tud elszakadni, ez pedig a 
munka. Hatvanhat éve dolgozik fodrászként, hetente két és fél napot még mostanában is eltölt az 
üzletben. Főleg férfi vendégei vannak, de mint tréfásan fogalmazott, van egy pár öreglány is, aki még 
hozzá jár. János bácsi szerint nem lehet abbahagyni a fodrászkodást, hiszen része az életének, még 
mindig jólesik bemennie az üzletbe. És a nyugdíj is kevés, jól jön egy kis kiegészítés. Csizmadia János 
kilenc évig volt elnöke a helyi nyugdíjas érdekszövetségnek. Két éve átadta ugyan a stafétabotot, de 
máig napi kapcsolatban van a vezetőséggel, amiben tud segít, immár tiszteletbeli elnökként. Ettől a 
közösségtől sem akar elszakadni, és emellett még szerető család is körülveszi. Mindent összevetve, jó 
dolog, hogy öreg szerelem is van a világon.  

Forrás: 

Tolnai Népújság  

 


