
A II. világháború zaja után, amikor a háborúnak vége lett, és megnyugodtak az idegek, 
megszűnt a rettegés, a félelem, csak akkor kezdődhetett az új élet alakítása. A fiatalok közül 
sokakat érdekelt a sport, főleg a labdarúgás. Egyesületet alakítottak, neve: Medinai 
Sportegyesület lett. Elnökének a falu orvosát választották, akinek volt tekintélye és szigora. 
Szereztek labdát, és verbuválódott a csapat. Idősebb emberek lettek az irányítók és a 
szervezők. Megkezdődött az edzés, ismerkedés a játékosokkal és a labdával. Heti egyszeri 
háromórás edzés kötelező volt. aki fegyelmezetlen volt és igazolatlanul távol maradt, azt 
mellőzték. Már az edzéseken is voltak látogatók. Akkoriban még nem volt mozi, még tévé 
sem, egyetlen szórakozási lehetőség a meccsek látogatása volt vasárnaponként. Ha vidéken 
játszottak, sokan kísérték a csapatot, szívesen jöttek a lovasgazdák fogataikkal, vitték-hozták 
a játékosokat és kísérőiket. Hangosan lelkesítették játékukat, velük együtt örültek vagy 
ritkábban szomorkodtak az eredményeiknek. Ezzel is támogatták, segítették a játékosokat. 
Önkéntes adományokból szerezték be a szükséges felszereléseket. A pénz értéktelen volt. 
Cseregazdálkodással vásároltak akkoriban. Lányok, asszonyok lábszárvédőket kötöttek, 
később a zöld-fehér mezüket mosták, vasalták. Szertáruk és szertárosuk is lett Kovács András 
személyében. Annyira fejlődött és eredményes lett a játékuk, hogy a szomszédos községekkel 
rendszeres, versenyszerűen oda-vissza alapon játszottak. 
Tolna községben alapított „Tóth-kupa” mérkőzésein a második helyet nyerték el.  
A „Tóth-kupáért” küzdő csapat tagjai voltak: 
Gagyi Sándor, dr. Varga József, Milosevity Milenkó, Benke Mihály, Kiss István, Papp Lajos, 
Szokics Ránkó, Rákics János, Gyimesi József, Gyurik János és Csajbók Kálmán. 
Többször pályára léptek még: 
Kalita Imre, Fekete László, Kőszegi Márton, Farkas István, Péter Albert, Nagy István, Parrag 
Sándor, Boros Antal, Molnár János, dr. Kocsis László, Hauer János (Fácánkertről), Scheffer 
József, Töttösi Sándor. 
Külön kell említeni gyakori játékvezetőiket: 
(bírók) Rákics Györgyöt és Kurovszky Sándort, aki Tolnáról mindig kerékpárral érkezett. 
Sokáig edzőjük volt a fáradságot nem ismerő Darányi László, Szedres v. á. főnöke. 
Elnökük volt: dr. Kisfaludy Kálmán Medina–Szedres háziorvosa, helyettese: Kovács András. 
Lelkes szurkolóik voltak: Szlányi Károly, Balog Pál, Csizmadia János, Szokics Árszó, Kozics 
Szávó, Kozics Mihály, Alavánszky József, Mester István, Tóth Sándor, Ükös József, Törjék 
László, Solti Béla, Földesi Péter, Varga Lajos és Jankovics Lajos. 
Azoktól, akiknek neve a véletlenül kimaradt, elnézést kérünk, illetve hozzátartozóiktól. 
Sport iránti elkötelezettségüket az is igazolja, hogy amikor az árvíz elöntötte a pályájukat, 
ideiglenesen pályát alakítottak ki Kozics György (Jékó) és Rafajlovics Métó gazdák 
szérűskertjén. Itt játszottak Szedres ellen is. Ez is a lakosság támogatását igazolta. 
Az 1956 utáni években mindenhol hanyatlott a futball iráni lelkesedés. Ez történt Medinán is. 
Érezhető volt valami nagy politikai változásnak az előszele. Be is következett, amitől félt a 
falu lakossága, az egyéni gazdálkodás megszüntetéséről. 
Ez az időszak már nem volt alkalmas a békés labdarúgás játékaira. Mindenki a nagy 
változások bizonytalanság foglalkoztatott. A falvak lakóit, főleg gazdáira 
termelőszövetkezetek szervezése idegesítette és éjjel-nappal csak arról gondolkodott és 
döntéseit az agitátorok hada várta. Nehéz időszaka volt ez a falu lakosságának. Nehezen, 
fájdalmas vajúdás után Medinán is átalakult a parasztság, a földműveléssel foglalkozók élete. 
Feltehetőleg ez volt az oka az ígéretes falusi sportolás megszűnésének is. 
A 60-as évek közepén Scheffer József irányításával újra lángra kapott a sport iránti 
lelkesedés. Akkoriban nosztalgiamérkőzés is történt (erről fénykép is tanúskodik). 
De csak hamar kialakult a láng. Az új életforma nem kedvezett később sem a falusi 
sportolásnak. 
1985 után ismét remény látszott az újrakezdésre, amikor öltözőt építettek, és a pályát is 
áthelyezték a köves út mellé, új kapukkal (Mezőgép-támogatással), valamint Siklósi Zoltán és 
Götz János segítségével. 
Ma is használatlan. Nem lett tartós és sikeres az elképzelés. Ma pedig már egyéb változások is 
nehezítik a kis falvak sportolási lehetőségeit. Csak ott van még falusi futball, ahol anyagi 
támogatás is biztosított. 


