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Hősök szobra bronz turul madárral  

 
 

Az első-és második világháborúban elesett hősök, ill. az 1848/49-es szabadságharcban részt 

vett medinai honvédek emlékét  márvány emléktábák őrzik, rajtuk a háborúkban elesettek és 

soha haza nem tértek nevei szerepelnek. Az első világháborúban 63, míg a másodikban 56 

medinai katona vesztette életét, az 1848/49-es szabadságharcban 17 bátor, medinai honvéd 

vett részt. 

1935.október 15. Leleplezték a medinai hősök emlékművét „Impozáns ünnepély keretében 

leplezték le az elmúlt vasárnap Medinán a 63 medinai hős emlékművét, melyet a Sió híd 

mellet elterülő hősök ligetében állítottak fel…  

 
Hősök emlékműve a Hősök kertjében 
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…Az emlékmű egyszerű, de igen kifejező. Egy 5 méter magas, karcsú obeliszken egy kitárt 

szárnyú lehajtott fejű bronz turul madár tart karmai közt egy törött kardot. A szoboravató 

ünnepség óriási közönség jelenlétében folyt le. Ott volt a község minden rendű és rangú 

polgára. Megjelent az ünnepélyen a főispán, a kormány képviseletében, s az alispán a megye 

nevében. Dr. Klein Antal, a község országgyűlési képviselője, a környékbeli földbirtokosok 

családtagjaikkal, gróf Apponyi Rezső, báró Fiáth Tibor, Bernieder József, özv. Bezerédj 

Istvánné, ifj. Bezerédj István…A szekszárdi frontharcos csoport zászló alatt, díszszakasszal 

képviseltette magát… A honvédség és a csendőrség küldöttségileg képviseltette magát a 

lélekbemarkoló ünnepségen. Az avató ünnepséget a különböző felekezetek templomaiban 

tartott istentisztelet vezette be. A római katolikus egyház gróf Apponyi Rezső parkjában  

tábori misét tartott… Az istentiszteletek után délelőtt 10 órakor került sor az ünnepségre, 

amelyet Sütő Sándor református tanító vezénylete mellett a Medinai Polgári Olvasókör nyitott 

meg a nemzeti hiszekeggyel. … A gyönyörű ünnepélyt az emlékmű megkoszorúzása fejezte 

be… Az avató ünnepség után az uniformizált alakulatok díszlépésben vonultak el a hősök 

emlékműve előtt…” (Részlet, Konrád László – Medinai beszélgetőkönyv, 144.o) 

 

 

 

 
           Hősök emlékművének avatása 1935-ben 

 

 

 

 



Medinai Települési Értéktár 
 

 

 

Eredeti emlékmű Az eredeti emlékművet az első világégés medinai áldozatai emlékére 

avatták fel. A szobor tetején állt a bronzból készült, 80-90 kg súlyú, egy kiterjesztett szárnyú, 

a karmai között egy kardot tartó turul madár, alatta bronzból öntött korona. A turult Tövisháti 

István restaurálta 2009-ben, amit egy év múlva elloptak. Az oszlop felújítása 2010-ben 

történt. 

1990 - Új márványtábla avatás 1990. március 15-én katonai tiszteletadás keretében avatták 

fel az újabb márványtáblát, rajta azok neveivel, akik a második világháborúban haltak hősi 

halált, ők 56-an voltak.  

  

 

II. világháború hősi halottai 
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3. márványtábla avatás Az 1848-as események nagyon kis mértékben érintették a falut. A 

közrend és a vagyonbiztonság érdekében 17 fegyvert fogható polgárt kellett a hazát és a házat 

védő seregbe küldeni. A követelmény az volt, hogy lehetőleg önkéntesekből legyen a 

toborzás. Emlékükre Medina Község Önkormányzata 2015.március 15-i nemzeti ünnep 

keretében emléktáblát avatott a honvédek tiszteletére. (Konrád László – Medinai 

beszélgetőkönyv, 13.o) 

 

 
Katonai tiszteletadás a Hősök szobránál - 2015 

 

A hősök szobrán található nevek közül olvashatunk magyar, szerb, cigány, zsidó német 

neveket, akik más, más nemzetiséghez tartoznak, de ezért a hazáért haltak meg.  

Őrizze dicsőség és megbecsülés neveiket, az utókor emlékezete nem fakulhat, mert 

dédapáink, nagyapáink, apáinkról állít emléket. 

Minden hősöknek emelt emlékmű, minden katonasír arra figyelmeztet minket, milyen érték a 

haza, a béke, az élet és a szabadság, az otthon és a család; milyen érték, hogy 

összetartozhatunk egymással, és milyen árat fizettek mindezért dédapáink és nagyapáink.  

Maradjunk méltók ehhez az örökséghez, emlékezünk azokra, akik megjárták a csatatereket,  

elestek és hazatértek, s megőrizzük mindazt, amit örökül kaptunk tőlük. 
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Parkosítás a szobor körül 2012-ben a Hősök kertje parkosítva lett, mellette játszótér is 

kialakításra került. 

 

 
Hősök szobra új turul madárral és címerrel 

 

 

 

A HŐSÖK KIONTOTT VÉRE HOZZON ÁLDÁST 

 ÉS FELTÁMADÁST  

A MAGYAR HAZÁRA! 


