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Írásos és tárgyi emlékek  A település gazdag múltjára való tekintettel a falu lakói által gyűjtött 

termékek, ill. településünk történelmének írásos és tárgyi emlékei tekinthetőek meg a 

kiállításon. Főleg a régi használati tárgyak, nagyapa vagy dédanya öreg csizmahúzója, bögréje, 

régi birtoklapja, fényképei, újságcikke, foglalkozásokhoz kötődő eszközök és női használati 

termékek, a mindennapi paraszti élet kellékei lettek kiállítva, melyekről gyermekeink szinte 

már semmit sem tudnak.  

Életképek bemutatása Medina gyékénytermesztő település volt, a település önellátásra 

rendezkedett be. Az ehhez kapcsolódó életképet mutatja be a kiállítás. Most még fellelhetők, 

összegyűjthetők és lejegyezhetők ezek az értékek is. Pár év múlva a mai élmények, előadások, 

művek lesznek a múlt, melyet az utánunk következők csak akkor őriznek meg, ha látják a 

követendő példát. Az utókornak ismernie kell a régi időket, a használati tárgyakat, hogy igazán 

megérthesse a vidéki ember életét, és ezen keresztül a magyar, ill. a magyar paraszti kultúrát. 

Néprajzi értéke felbecsülhetetlen, és hozzájárul hagyományaink megőrzéshez. Kultúrtörténeti 

érdekességekkel szeretné meglepni látogatóit, másrészt a tárgyak gyűjtésével és a hatékony 

háttérmunkával egy stabil kulturális intézménnyé kíván válni. 

 

Medina neve, címere és pecsétje 
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Helytörténeti kiállítás helyi óvodások részvételével 

 

     

  
Helytörténeti kiállítás tárgyai 

 

Helytörténeti Egyesület 2010 tavaszán Hagyományőrző és Helytörténeti Egyesület néven civil 

szervezet alakult Medinán. Az egyesület a helyi kulturális értékmentésben, a hagyományok 

őrzésében és ápolásában, az értékek feltárásában és továbbadásában  vállalt szerepe Medina 

jövőjének alapja.  A civil egyesület nyitott, soraiba vár minden falubelit, örömteli és szomorú 

emlékeit, hogy összegyűjtve megőrizhessük  jövőnket! 

 
Egyesület faragott táblája 
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Ajánlólevél „A medinai helytörténeti gyűjtemény kialakítását támogatandó kezdeményezésnek 

tartom, amennyiben az önkormányzat vállalja a hosszabb távú fenntartását, látogathatóvá 

tételét, lehetőség és igény szerinti bővítését. Maga a gyűjtemény és a helyreállított épület 

helytörténeti szempontból kiemelkedően fontos a hagyományőrzés, az iskolások számára a 

helyi kötődések kialakítása és a helyi turizmus fellendítése szempontjából is. Így külön-külön  

is, de még inkább együtt természetesen egyértelmű helyük van a helyi értéktárban, az ebbe való 

felvételüket messzemenően támogatom. Dr. Várady Zoltán, a történelemtudomány 

kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 

igazgatója” 

 

 


