” …bárhova sodorta az utódokat a sors, haza húzza a vágy, a hazája szeretete, mert az
országon belül részükre ez az igazi haza”.
Elszármazottak találkozója Medina - Szőlőhegyen
Bíró László püspök részvételével
Az elmúlt szombaton megtelt a Medina - szőlőhegyi Avilai Nagy Szent Teréz római katolikus
kápolna és egykori elemi népiskola tanterme a hazájukba visszatért emberekkel, hiszen ez a
kis közösség több, mint egyszáz résztvevővel az elszármazottak találkozójára gyűlt össze,
hogy ünnepelhesse azt.
A polgármester és Bakó György szervező köszöntői után felszólaltak többen is, mint Kőszegi
Mártonné, Fejős Györgyné, Csizmadia János is, felidézve a szívükben őrzött gyermek,- és
ifjúkori, mély nyomot hagyó emlékeket. Elmondásuk szerint a kiszolgáltatottság és a
megpróbáltatások sorozata összetartó, példamutató közösséggé alakította az ott élő embereket,
meghagyva nekik a helyes úton való járást, melynek alapja a szeretet himnuszában leírtak
szerinti hit, remény, és szeretetet.
A Teremtőjük tiszta Isten hitükre válaszul még többet adott magából és a szeretet erejével
játszott szívüknek húrjain, élő reménységet adva a legnagyobb megpróbáltatásokban is,
legyen az háború és beszolgáltatás vesztesége, betegségek, halálesetek.

Csizmadia János medinai fodrász és novellaíró arra bíztatta a jelenlévőket, hogy minden
évben jöjjenek össze. Számukra itt még a madár is más dallamot dalol és a patak csordogáló
vize is olyan, mint régen.
A régi idők tanúi, a szeretet lángjának őrzői élnek még, akik elbeszéléseikkel, emlékeikkel,
fényképeikkel, eredeti színes és fekete színű dokumentumaikkal átsegítik a jövőbe a múltat.
Így készült el Medina - Szőlőhegy rövid történetének képes összefoglalója. Az írásból kiderül,
hogy Medina - Szőlőhegy a Monarchia idejéből származó katonai térképen Pálinka pusztaként
szerepel, valamint az első felkutatott és rendelkezésre álló adásvételi szerződés 1896 - ból és
1905- ből való. Továbbá olvashatunk benne az elemi népiskola és a kápolna történetéről, a
kultúrotthonról, a tanítók nevei is és vitézzé avatás folyamata, vállalkozások, pezsgő zenei
élet is feljegyzésre kerültek.

Bíró László püspök hirdette az Igét és hangsúlyozta, hogy a bibliai értékektől és Istentől való
elszakadás sötétté teszi az embert, pedig a világosság fiainak teremtettünk. Minden emberi
probléma megoldására az Istenhez való visszautat és a benne rejlő valódi hitet javasolja,
amúgy garantáltan elveszett és sötétséget hordozó emberek vagyunk. A család minden
körülmények között megtartó erejét is hangsúlyozta, hiszen Isten ide adja a legtöbb szeretet, a
jót és ajándékot. A rendezvény ünnepi és fennkölt hangulatához a Medinai Miss-Sió Kórus is
több Istent dicsőítő és többszólamú magyar, ill. latin nyelvű dalok éneklésével járult hozzá.

A püspök által celebrált mise után a résztvevők a kultúrházba sétáltak át, elfoglalták helyeiket,
majd egy Medina - szőlőhegyi kislány lépett színpadra és gitár kísérettel énekelt. A Medinai
tamburazenekar jó hangulat teremtett zenéjével.
Az ebéd megáldása és elfogyasztása után a megjelentek egymás jelenlétének örülve
felelevenítették a régi, közös emlékeket, mert a bölcsek tisztességet örökölnek.
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