Ismét Bíró László misézett
2016.06.28.
Elszármazottak találkozója volt szombaton Medina-Szőlőhegyen.
Akárcsak a korábbi években, úgy most is megtelt az Avilai Nagy Szent Teréz római
katolikus kápolna és egykori elemi népiskola. Többen gyermekkori emlékeiket idézték
fel, misét Bíró László katolikus püspök celebrált, aki minden évben meglátogatja ezt a
közösséget.
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Emlékeiket idézték fel a Medina-szőlőhegyiek
2016.06.29.
Megtelt az Avilai Nagy Szent Teréz római katolikus kápolna és egykori elemi
népiskola tanterme szombaton. Elszármazottak találkozójára gyűltek össze több
mint százan.

Bíró László püspök szavait hallgathatták, akik összegyűltek az elszármazottak találkozójára

Vén Attila polgármester és Bakó György szervező köszöntői után felszólalt Kőszegi
Mártonné, Fejős Györgyné, Csizmadia János, felidézve a szívükben őrzött gyermek-, és
ifjúkori emlékeket. Elmondásuk szerint a kiszolgáltatottság és a megpróbáltatások
sorozata összetartó, példamutató közösséggé alakította az ott élő embereket.

Csizmadia János medinai fodrász és novellaíró arra bíztatta a jelenlévőket, hogy minden
évben jöjjenek össze, hiszen 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.
A szőlőhegyiek megismerkedhettek a nemrégiben elkészült, Medina-Szőlőhegy rövid
történetét bemutató képes összefoglalóval is. Az írásból kiderül, hogy MedinaSzőlőhegy a Monarchia idejéből származó katonai térképen Pálinka pusztaként szerepel,
valamint az első felkutatott és rendelkezésre álló adásvételi szerződés 1896-ból és
1905-ből való.
Igét Bíró László püspök hirdetett, aki minden emberi probléma megoldására az Istenhez
való visszautat és a benne rejlő valódi hitet javasolta. A rendezvény ünnepi és fennkölt
hangulatához a Medinai Miss-Sió Kórus is több Istent dicsőítő és többszólamú magyar,
illetve latin nyelvű dalok éneklésével járult hozzá. A mise után a résztvevők a
kultúrházba sétáltak át, ahol Tábori Emese énekelt, gitáron Szabó Dávid kísérte, illetve
a Medinai tamburazenekar muzsikált, és teremtett jó hangulat. Az ebéd megáldása és
elfogyasztása után a megjelentek felelevenítették a régi, közös emlékeket.
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