A püspök azt mondja, jó volt itt gyerekeskedni
2015.06.30.
Közel kétszázan vettek részt a Medina-szőlőhegyi elszármazott találkozón. A
hagyományos eseményen Bíró László katolikus püspök celebrált szentmisét, a
kicsinyke templomban egy tűt sem lehetett leejteni.
Még az ajtóban is álltak, sőt, volt, aki az épület előtt egy padon ülve hallgatta a Medinaszőlőhegyiek visszaemlékezését, illetve azt a szentmisét, melyet a szokásoknak
megfelelően Bíró László püspök celebrált az elszármazottak találkozóján. A szóban
forgó épület a falucska temploma, mely inkább kápolna. Érdekessége, hogy
összeépítették az iskolával, mely szintén nem túl méretes. Együtt tanult itt minden
általános iskolai osztály annak idején. De visszatérve a rendezvényre: az esemény
főszakácsa, Szendi Magdolna és a segéderő, Klopfer Lajos 180 személyre főzték a
pörköltet. Bíró László pedig minden évben meglátogatja ezt a közösséget, és nemcsak
együtt imádkozik a hívekkel, de együtt is ebédel velük. A katolikus főrend itt mindenkit
ismer, ahogy mondják, itt gyerekeskedett, egészen pontosan sokat nyaralt MedinaSzőlőhegyen élő nagynénjénél.
A püspökre ráadásul ilyenkor nemcsak a helyiek, az innen elszármazottak kíváncsiak.
Voltak ugyanis, akik Szedresből érkeztek azért, hogy hallhassák. Egyikük, Dóra Katalin
Klára elmondta, előfordult, hogy Kalocsára utazott Bíró László prédikációja kedvéért. Az
asszony vallásos, és beszélgetésünkből az is kiderült, számára Szent László királyunk
nem pusztán történelmi figura, hanem nagyon is szerethető valaki, aki igazi követendő
példa a ma emberének is. Ez úgy derült ki, hogy a találkozót kivételesen nem vasárnap,
hanem szombaton tartották, azaz Szent László napján, így esett szó a lovag királyról.

Az elszármazottak találkozóján most is Bíró László püspök celebrált szentmisét (fotó: Makovics Kornél)

Ez a rendezvény ugyanakkor más okból is különleges volt: a szentmisén bérmálkozott
Csurgai Rita. – Húsvétkor „jött az ihlet” – mesélte a fiatal, csinos hölgy. Azt is elmondta,
itt született, és itt is élt, most azonban Szekszárdhoz köti a munkája. Rita egy cégnél
dolgozik Révai Lillával, aki sok év után költözött vissza Medinára. – 2013-ban költöztem
haza, és elkezdtem felújítani a nagyanyámtól örökölt 150 éves parasztházat. 2013 tele
óta foglalkoztam a Nemzeti Művelődési Intézet megbízásából Medina helyi értékeinek
összegyűjtésével,
majd
ebből
következően
Medina-Szőlőhegy
történetének
felkutatásával. Úgy érzem, tartoztam ezzel a szülőfalumnak, hiszen annyi szépet adott
nekem, otthont, szép gyermekkort, békét és nagyszerű embereket – véli Révai Lilla, aki
korábban Ausztriában és Budapesten is élt, és akinek kutatásaiból kiderült, az első
Medina-szőlőhegyi adásvételi szerződés 1905-ből való.
Bakó György, a találkozó főszervezője szerint is a családias hangulat, a barátok és a
családtagok miatt érdemes összejönni. De nemcsak a találkozó, hanem maga Szőlőhegy
léte is a szívügye.

Hol fent, hol lent
Medina-Szőlőhegyre, a szoba-konyhás házakba, illetve tanyákba általában cselédsorból
származók költöztek a huszadik század elejétől. Ahogy fordult a kerék, hol lent, hol
fent érezték magukat az itt élők: lassan, folyamatosan gyarapodtak, de meggazdagodni
sosem volt módjuk. Az államosítás például elemi csapást jelentett, hiszen nemcsak a
padlásokat seperték le, de minden gazdálkodáshoz szükséges gépüket elvették. A
fiatalok, akik nem akartak a TSZ-ben dolgozni, a városba költöztek. De még akkor is
szép volt az élet, egy gyereknek pedig Medina-Szőlőhegy a korlátlan szabadságot
jelentette. Akkortájt úgy kétszázan lakták a falucskát, ma fele ennyien élnek itt.
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