Dupla ünnep volt március 15. Medinán, hiszen megújult könyvtárat adtak át.
2019.03.18.
A könyv és a kultúra lelki többletet ad, amely elengedhetetlen a mindennapok
során.

Duplán is ünnep volt Medinán március 15., hiszen nemcsak az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc kitörésének évfordulójára emlékeztek a falu lakói, de birtokba
vehették megújult könyvtárukat is.
A volt közös iskola újra visszakapta régi fényét, hiszen kívül és belül is megújult. A külső
tatarozást a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása tette lehetővé.
Lecserélték a tetőt, a nyílászárókat, és újravakolták az épületet. A belső felújítás a
helyi önkormányzat érdeme, hiszen a teljes költséget a község állta. Az épületen belül
festettek, burkoltak, új az aljzat és a villamos vezetékek.
Vén Attila polgármester szerint azért is fontos a könyvtár megszépülése, mert a mai
medinaiak feladata, kötelessége megőrizni a település értékeit. – Hisszük, hogy ha
megbecsüljük elődeink munkáját, őrizzük hagyományainkat, akkor teremthetünk mi
magunk újakat. Olyan hagyományokat, amelyeket majd az elkövetkező nemzedék visz
tovább – mondta az átadón. Arról is beszélt, hogy vannak könyvek, amelyek talán évekig
is ott porosodnak a polcon és feléjük sem nézünk, nem nyúlunk hozzájuk, egy szép napon
azután valaki éppen ezt a könyvet keresi. A faluvezető beszélt az olvasás jelentőségéről,
a mesék szépségéről. – Szívvel, lélekkel teszünk mindent a családunkért, jövőnkért,
gyermekeinkért. A könyv, a kultúra, a zene, a tánc, a hagyományok megőrzése olyan lelki
többletet ad, amely feltölt és elengedhetetlen a mindennapok során – fogalmazott a
polgármester.
Liebhauser János, a megyei könyvtár igazgatója szerint azért egyedülálló a megújult
medinai könyvtár, mert sikerült egy nagy és igazán közösségi helyiséget létrehozni. A
régi és elhanyagolt épület beosztásától kellő bátorsággal tértek el, újragondolták a
teret. Ebben az L-alakú, nyitott szobában nem csupán a könyveknek és a könyvtári
funkcióknak jutott hely, de a múzeumnak is. A helytörténeti gyűjtemény így élővé vált,
sokkal többen látják majd a tárgyakat, mint eddig. Van egy beszélgetős, kisebb
konferenciák lebonyolítására is alkalmas része a könyvtárnak, ez szintén hasznos lesz.

Az önkormányzat a későbbiekben szabadtéri színpadot állíttatna fel. Liebhauser
Jánostól azt is megtudtuk, öröm volt az épület megújításán együtt dolgozni a
medinaiakkal.

Forrás:
Tolnai Népújság
TEOL

