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MEDINA-SZŐLŐHEGY ANTOLÓGIÁJA 

 

Kápolna és iskola 

 

„Tisztesség van nálam, maradandó jó és igazság.” Hiszem, hogy az itt található, néhány 

oldalon összegyűjtött történet segít hozzájárulni a Medina- Szőlőhegyiek azon megszolgált 

tisztességéhez, amit ez a követendő példát hátra hagyó kis közösség elnyert Teremtőjétől, hisz 

Isten tisztességet ad az őt szeretőknek.  

Medina - Szőlőhegy történetét a kutatómunkát folytató személy a rendelkezésére álló 

dokumentumok, fényképek, nyomtatványok, elbeszélések, levéltári adatok, katonai térképek és 

a helyi közösség még élő tagjainak visszaemlékezései alapján állította össze. 

A kutatómunka a folyamatosan befutó helytörténeti információk feldolgozásával történik.  

Fontos, hogy a gyorsuló világunk gyorsan pusztuló értékeinek és az eltűnőben lévő paraszti 

kultúrák az utókor számára történő feljegyzését, hogy megtudják: volt egy másfajta, boldogabb, 

közösségekkel teli, emberségesebb élet is, amikor az emberek a természet ritmusában, hitben 

és szeretetben éltek, mindenben segítették és támogatták egymást.  
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Külön köszönetet mondok azon személyeknek, akik ezt a munkát hozzáállásukkal, 

segítőkészségükkel támogatták és most is szívükön viselik, hisz róluk, az életükről, a 

történelmükről, a családi,- és helytörténetükről, a szokásaikról és hitükről szól. 

A régi idők tanúi ők. A Teremtő a Medina-Szőlőhegyiek tiszta Isten hitére válaszul még többet 

adott magából és a szeretet erejével játszott szívüknek húrjain, reménységet adva a legnagyobb 

megpróbáltatásokban is, legyen az háború és beszolgáltatás vesztesége, betegségek, 

halálesetek. 

Hiánypótló kezdeményezésként indult el Medina-Szőlőhegy történetének kutatása 2014-ben. 

A hely történelmi múltjának tanulmányozása során  a kutatásban feltárt adatok számba veszik 

a hely és a környék természeti és társadalmi valóságát és jellemzőit, ill. a helység történelmi, 

társadalmi fejlődésének folyamatát, a múltra vonatkozó forrásinformációkat és adatokat 

jelölik.  Az antológia lapjain a településrészt érintő témák olvashatóak, mint az első hivatalos 

dokumentumok, első házak megvétele, építése, szőlőhegyi vitézek, községi elemi népiskola és 

kápolna visszaemlékezések az iskoláról, háborús idők, tanítók, imák, harangláb, kultúrház, 

elszármazottak találkozója, tejcsarnok, mély nyomot hagyó zenei élmények…  

Kutatómunka jelentősége A helytörténeti kutatás és gyűjtőmunka jelentősége egyrészt abban 

áll, hogy az adott kis településen élők és egykori lakosok megismerhessék felmenőik életvitelét, 

szokásait, nehézségeit, múltjukat, történelmüket, társadalmi hierarchiájukat, másrészt 

hozzájárulnak a helyi identitás erősítéséhez. Az antológia fővédnöke dr. Bíró László katolikus 

tábori püspök, Medina díszpolgára.  

             

Tamaska Sándor tárogatója                        Feszület 1845-ből 
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