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Az én falum Medina

AAkkkkoorr vvaaggyyookk bboollddoogg
Akkor vagyok boldog, ha egészségem van. Ha hi-
tem, mert az a támaszom a kapaszkodóm. Ha is-
tenem van, mert az a mindenem.Ha családom, ba-
rátom van, mert van nyugalmam. Ha nyugodt ál-
mom van. Ha kedvem, örömöm, vágyam van. Ha
meggyõzhetem önmagamat meg másokat is jóról.
Ha akad, és lehet megfontoltan, átgondoltan kimon-
dott szavam mindenkihez és mindenre. Ha megis-
mernek és megismerek.Ha rám köszönnek, és má-
sokra is köszönhetek. Ha megkeresnek, mert szá-
míthatnak rám. Ha békén hagynak, és ha nem ké-
rem, nem boldogítanak.Ha igaz vagyok, saját aka-
rattal rendelkezõ. Ha a perc- emberek nem hazud-
nak pillanatnyi érdekük szerint.Ha megszabadulok
a gondoktól. Ha nem vagyok nyûg magamnak, de
másoknak sem.Ha szívembe béke és szeretet ho-
nol. Ha megbocsátanak és meg tudok bocsátani
magam is. Ha ellen tudok állni a kísértésnek. Ha
mértékletes vagyok ételbe, italba, vágyba, akart-
ban, politikai szenvedélyben, ölelésben. Ha tudok
elfogadni és lemondani.ha nemet mondhatok, ami-
kor azt kell. Ha együtt érzõ, segítõkész lehetek, és
örömmel adhatok.ha kenyerem van, és jut mellé va-
ló is.Ha mindenben és mindenütt biztonságom van.
Ha megelégszem, azzal, ami magadatott nekem.
Ha nyakamba vehetem a világot, és haza jöhetek,
mert van – nekem is van, nekem is lehet! – hazám,
házam, otthonom, lakásom, szabadságom, becsü-
letem, jogom és nem csak kötelességem.

Ékes László
író
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Közérdekû
információk

Azt nem mondani, hogy a falu mindenkori lakói
nem szerették/szeretik a bort.

A szelíd dombokra, (amit hegynek nevezett
a népnyelv, „Kápónai - hegy”; „Bikádi -hegy”)
ahol valamicske esély mutatkozott a szõlõ nö-
vény telepítésére, ott megpróbálkoztak vele.

Annyit tudunk, hogy a több évezrede itt élt ró-
maiak Kölesd és Medina között a kiépített útvo-
naluk mentén pihenõvel rendelkeztek, hogy a
mindenkori utasok a Sárvizius hûs habjaival le-
moshassák magukról az út porát és a kellemes
medinai borral öntsenek erõt elfáradt testükbe.

A folyamat nem szakadt meg, a Nap járása
reggeltõl estig nevelte az ültetett vesszõket,
mindannyi cukros fürtöket nevelt, s adta az italt
a törökök medinai parancsnokának, kik több
száz évre óhajtották magukat befészkelni ebbe
a földi paradicsomba.

Az elmúlt évszázadok medinai embere is te-
vékeny mûvelõje a földeknek, s a mindennapi
mellé megteremtette a maga itókáját, szaporí-
totta a szõlõt, kihasznált minden Nap melegí-
tette oldalt, dombot, lankát, s az emlékezet
szerint a falu határában huszonegy helyen volt
említésre méltó szõlõterület.

Ezek: „Hosszi, Utas, Sár-dülõ, Cseresnyés,
Birkás, Tüskés, Nikolás, Csapás-domb,
Pákozdi, Gatyás, Lórét, Hideg-võgy, Csicsa-
hegy, Kápónai-hegy, Nagy-hegy ajja, Uj-hegy,
Víg-hegy, Antal-hegy, Médinai Öreg-hegy, Vi-
rág-hegy, Pap-ódal, Bikádi-hegy”. (A hetvenes
évek öregjei ezekre emlékeztek, amikor a tée-
szek szervezése után kezdték összegyûjteni a
valamikori határneveket!)

Egy 1825. november 25. keletezéssel elké-
szített felmérés a falu szõlõterületét 244 ka-
taszteri holdban állapította meg, egy 1886. júli-
us 15-i összeírás 245 kataszteri hold 295 négy-
szögölrõl tudósít, viszont az 1895-ös elszámo-
lásnál ez 388 kataszteri hold.

A területek nem nagyok, egy gazdának több
helyen is van telepítése, mert úgy tartották,
„hogy több lábon kell állni”, ami annyit jelentett,
ha az egyik határrészt elemi csapás, szélvihar,
jégverés, özönvíz éri, akkor még a többi parcel-
lák biztosítják a család megélhetéséhez szük-
séges eleséget, sõt eladásra is kerülhet! 

A területet mûvelni kellett nagy alázattal, fa-
lusi mondás szerint „a szõlõ a görbehátú em-
bert szereti”, aki figyel az aprócska hajtások
növekedésére, leveleinek fodrozódására, a be-
tegségek megjelenésére, együtt lélegzik,
együtt él a szõlõvel!

A valamikori filoxéra kártételére már nem

gondol senki, éppen úgy kiheverte a növény,
mint az ember. Egy jó esztendõt követõen az
egészségesen fejlõdõ fürtök meghálálták a
gondoskodó törõdést, s adták a bõséges ne-
dût.

A szõlõgazda és a ház asszonya életében is
fontos eseménynek számított a szüret, épp
úgy, mint a disznóvágás, hiszen egy esztendei
megfeszített munkáról és annak eredményérõl
volt szó, mert sok családnak a bor eladása je-
lentõs bevételi forrásnak számított.

A régi Medinában három kocsma volt: a”
Pekl-féle, kocsma, a zsidó Sanyi kocsmája és
a Kvanduk-, majd Illés-féle kocsma”, ezen kívül
még számtalan házi butélia, ahová a szomjha-
lált érzõ ember bármikor betérhetett.

A szüret majdnem búcsújárás-féle ünnep-
nek számított, mert egy-egy családhoz még a
távolabbi elszármazottak is meghívást kaptak,
még a jó szomszédok, sokszor még 15-20 fõ is
összejött. Úgy mondták, hogy a belterjes szü-
reteket kalákában végezték, szükség volt a se-
gítõ kézre, éppen úgy, mint a valamikori tömés-
falú házakat sulykolták vagy a ház tetejének
nádazásakor.

Mielõtt a nagy családi összeröffenés meg-
kezdõdött, a gazdának és a gazdaasszonynak
fontos teendõi voltak, amit teljes egészében
egyedül kellett elvégezni. A gazda részérõl elõ
kellett készíteni a szükséges eszközöket, hogy
a munka során felesleges futkározásra ne ke-
rülhessen sor; kivenni az óbort a hordóból,
mert Medinán úgy tartották, hogy a szüreti zsí-
ros, nehéz ételhez csak óborral lehet koccinta-
ni. Igyekezett is mindenki, hogy annyi maradék
lötyögjön a hordóban, hogy a pletyka ne vegye
szájára a gazdát, hogy nem tudja, mi a beosz-
tás!  

A forró vízzel kimosott, kívül-belül megtisztí-
tott hordók csöpögõre állítva, kivéve mind a két
akonát, hogy jól kiszáradjon, jól kiszellõzzön,
hogy rendesen bevegye az „ájslangot”.

Következett a többi eszköz: a nagy szüretelõ
kád, a puttonyok, a daráló, a prés, a muszkulók,
a csapok, a hébér.

Ezt a munkát elkapkodni nem lehetett, mert
a tisztaság a jó bor alapja, s az a mondás jár-
ta: „a jó bor az itóka, a rossz bor az a lõre”.

A múlt század 20-as, 30-as éveiben kezdett
elterjedni a fürtöket összezúzó daráló, ami
könnyítette, gyorsította a munkát. Amelyik csa-
ládnak a gazdasági ereje nem tette lehetõvé a
vételt, ott folyamatosan is lábbal taposták a
szõlõt, vagy az e célra készített muszkulóval
törték.

Tájékoztatjuk, hogy Medina község egész közigazgatási területén
megújult térfigyelõ kamera rendszer mûködik.

Napjainkban minden település törekszik arra, hogy az ott lakók,
minél inkább maguknak érezzék falujukat. Ehhez az is kell, hogy
a közbiztonság tökéletes legyen. Ebben segítenek a legmoder-
nebb, 24 órán át éjjel-nappal látó és rögzítõ közbiztonsági térfi-
gyelõ kamerák, amelyekkel a falunk biztonságát növeljük, ma-

gam és a kollégáim munkáját segítjük. Ez a rendszer a megelõ-
zés és a felderítés szempontjából óriási lehetõsséggel bír, hiszen
egyrészt visszatartja a bûn elkövetést és segít az elkövetõ azo-
nosításában is.

Medina Körzeti megbízottja
Paksi Attila 

fõtörzsõrmester
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A felsorolt eszközök majd’ mindegyike fá-
ból készült, sajátságos szerszámok hiányá-
ban barkácsolni nem lehetett.

A faluban Hadi Sándor nevezetû – Kos-
suth utcai – kádár volt az új hordók precíz
készítõje, szüksége esetén a javítója is. A
hordó készítéséhez a szederfa volt az álta-
lános.Megbízható volt az akácból készült is,
mindegyiknek az volt a lényege, hogy
„eresztés mentes legyen”. Ilyenkor megfele-
lõ ápolással évekig, évtizedekig nem volt a
hordóval baj, de elõfordulhatott, hogy egyik-
másik donga romlásnak indult. Ilyenkor sem
dobták el, hanem, mint fél fenekû telje-
sítette a további szolgálatot, s vizet vit-
tek a frissen ültetett dohánypalántákra,
s e hordókba ürítették puttonyaikat, s
a”csömögét” vitték a feldolgozóba.

Gyakori volt a házhoz szüretelés,
mert nem volt mindenkinek pincéje,
présháza a szõlõjében.

„Hosszikocsira átszerelt lovas kocsit
kellett fogadni”, hogy folyamatos le-
gyen a jövés-menés.

A gazdasszony feladatai is ennyire
fontosak, de ezek már jóval elõbb el-
kezdõdtek, mert ahol sok a dolgos kéz,
ott volt éhes száj is bõven.A tömésre fo-
gott kacsák, libák mostanra kellett, hogy
megérjenek, mostanra hízott meg az
ürü, „olyan széles háta lett, hogy meg
lehetne ûni rajta” – mondták. Combjai a
legfinomabb csemegének számítottak.
A szüret reggelén bújtatták ki a bõrébõl
a birkát, s a vért vöröshagymával reg-
gelire sütötték. A kényes háziasszony
éjjel sütötte a kenyeret, s ezzel együtt
az ürücomb gyengébb részét is, melyet
fokhagymával és szalonnaszeletekkel
jól megtûzdelt, hogy minél szaftosabb
legyen és mindezt együtt tálalták a friss
kenyérrel! „Feltétnek” mindenki várta a
kalácsot, ennek nem kellett, hogy friss
legyen, csak töltelékkel, mákkal, dióval
bõven telerakva, sõt, a cukros foszlós-
nak is nagy volt a sikere.

Lovas kocsival vitték ki a reggelit, az
ebédet, ha volt présház, akkor ott fõz-
tek. A gazdának volt még egy titka: a
„szajmóka”. A késõ téli disznóvágáskor
elkészített, megtöltött gyomor és a
gömböc ott lógótt a hûvös kamrában, s
a gazda év közben semennyi aranyért
meg nem vágta volna. Ezt vacsorára
ették a család és a vidéki vendégek.

Megkezdõdött a szüret! 
Volt olyan idõszak is, hogy esõ esõt

követett, szükségessé vált a fürtök sze-
dése, megelõzendõ a penészedést, a
rothadást. A munkát halogatni nem le-
hetett! Ilyenkor aztán mindenki úgy né-
zett ki, mint a dagonyázott disznó, ru-
hája, lábbelije csupa egy … Szállt is a sóhaj
az ég felé mindenki szájából, de az azonna-
li meghallgatás elmaradt, s az idõ épp olyan
kitartó volt, mint az ember, nem kegyelmez-
tek egymásnak! Elõzõleg mindenki meg-
kapta a feladatát.

Voltak „hivatásos szüretelõk”, akik nem
tartoztak a családhoz, de dolgos kéz híján

felkérést kaptak. Õk is a fürge kezû lányok,
asszonyok, akik a napi ellátásért és egy
szüretelõ edény szõlõért adták a segítsé-
get, mert a kiválasztott, szép szemû fürtöket
lelkendezve várták az aprócska gyermekek.
Mindenki hozta a maga, megszokott edé-
nyét, ki vödröt, ki két fülû vájlingot, ki két fo-
gantyús melencét, hogy minél könnyebb le-
gyen felemelni és a puttonyba önteni a szõ-
lõt. Szedõkése is volt mindenkinek.

Ahogy tellettek a „hosszikocsira” rakott
félfenekû hordók, vitték is haza azonnal,
vagy a présházba, s munkába állhattak a

muszkulók vagy a taposók. A kocsikerék
küllõjének támasztották az ülésdeszkát,
hogy könnyen felmehessenek a megrakott
puttonyosok, a könnyebb kiöntés miatt.

Az elsõ kocsifordulóval vitték a reggelit, a
háziasszony kíséretével. A szinte éves elõ-
készületek, a tömés, a hízlalás eredménye
„most érett be igazán”, a falatozgatások

közbeni bólogatások, a dicsérõ szavak, a
csettintések formájában, amit derûs mo-
sollyal vett tudomásul a ház asszonya. Na-
gyon figyelt arra, hogy inkább a bõségrõl be-
széljenek elragadtatással, mintsem, hogy
pletyka szinten induljon a zsugoriságról szó-
ló hírverés. Úgy mondta: „ha trakta, legyen
igazi trakta”, nyalja meg mindenki a tíz ujját,
minthogy éhezzenek szegény szüretelõk.

Az ebédet, ha volt présház, akkor ott hely-
ben fõzték. Birkapaprikás volt divatban, s
delelés környékén már nagyon csiklandozta
a szedõk orrát, amerre a szellõ vitte az illa-

tát. Az ebéd nem sokáig tartott, amolyan
rohammunkában bevégeztetett, mert a
rövidült délutánon végezni akartak, s
mindenki igyekezett haza.

A présházban kis mécses pislákolt,
amikor a gazda még egyszer mindent a
helyére rakott, s rendet teremtve, hálál-
kodva fordította el zárjában a pincekul-
csot, hogy vége, egy év munkája ismét
a hordókban vagy a kádban. Gyakorta
többféle bort készítettek, a fehéret azon-
nal leszûrték, a hordókban erjesztették,
a vöröset meg a kádban, ott forrta ki ma-
gát.

A közeli napokban is megvolt a bõsé-
ges tennivaló, mert a használt eszközö-
ket tisztán kellett eltenni, mert hát gyor-
san fog eljárni a rövidke esztendõ és
megint szükség lesz mindenre! 

Azokban az idõkben nem voltak is-
mertek a szõlõk betegségei: a pero-
noszpóra ellen rézgáliccal védekeztek,
hogy a „kíkküvet” egy nappal elõbb elol-
vasztották, majd oltott mész levével ke-
verték.A lisztharmat ellen – ami nagy rit-
kán egy-egy fürtön, ha véletlenül elõfor-
dult – kénporral, kézi porzóval kezelték.

A megforrt, letisztult bor fejtése kará-
csony tájékán került sorra, hogy mielõbb
levegyék a „söprürû”. A legjobb szom-
szédot, a legjobb borbarátot hívta „visz-
szaadásos alapon” a gazda, hogy a hor-
dók mosásában, gurgatásában, a bor
fejtésében részt vegyen. Jócskán este-
ledett, vagy már sötét is volt, amikor a
két-három fõbõl álló társaság kissé ka-
patosan, nótázva ballagott otthona felé.

Mára az idõsekkel együtt kihalt a de-
rû, a jókedv! 

Mindenki siet, kotyvaszt, méreggel
megállás nélkül permetel – ez a bor már
nem az a bor, a nem vizezett, a nem
mérgezett, tiszta nedû.

Medina falu szõlészetérõl híres lett,
vagy csak a véletlen hozta úgy, hogy
Csizmazia Darab József neves szõlõne-
mesítõ, sötét bogyókat adó, szép fürtö-
ket termõ szõlõfajtáját MEDINA névvel

illette. A Magyar Posta által megjelentetett
bélyegsorozat egyikén Medina nevezetû
szõlõfürt szerepel. Érdekes lenne, ha „Medi-
na” község szõlészei a „Medina” nevezetû
nemes szõlõbõl készítenének üvegbe zárt
itókát!    

Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész
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A Medinai Mûvészeti Napok sorozat-
záró koncertjérõl egy pár gondolat me-
mentóként.

A zene, ez a nagyszerû világ, nyelv,
amit mindenhol mindenki megért,
ami érzelmeket közvetít, ami a szí-
vekhez szól, ami boldogít.

A szív az igazi kritikus, mert kinyílik
a szépre, ellágyul vagy megkemé-
nyedik, boldog vagy szomorú tud len-
ni. A szív hangja más, mint a szó, az
igaz érzelmek, ha túlcsordulnak ben-
ne, könnyes sóhaj tör fel belõle, visz-
szatarthatatlan boldogsággal.

Vártuk a szépet, a jót, mégis meg-
lepetésként hatott a sok zenész, a
sokszínû zene.

A fiatalok, a tanulók, a kis zené-
szek, új tehetségek játéka, elõttük a
mester, a tanítók alázatával segítette
õket. Egy tehetséges gyereknek az
ajándék egy hegedû, örök élmény,

örök bíztatás és örök szerelem ma-
rad.

Siklósi Krisztián dalaiba, verseibe
sok-sok öröm, család, érzelem, szo-
morúság és az emberek, az élet sze-
retete csengett. A fiatalon elvesztett
édesanya emléke örök emlék, örök
emlékezés, örök fájdalom marad. El
kellett mondani, emlékezni és küldeni
a zene szárnyán, hogy még
negyvenkedõ szívvel is hiányzik neki.
Könnyebb a szívünk, ha a szemünk
könnyet ejt, az emlékek könnyei sze-
retetbõl fakadnak.

Sok könnytõl csillogó szemet lát-
tam azon az estén, valahol sokan a
múltban jártak, az emlékeiket szeret-
ték, ölelték, valakire emlékeztek. Min-
denki csendben hallgatott, messze
járt, ott se volt, álmodott.

A taps, mint hirtelen kitört vihar ri-
asztotta fel gondolataiból.

Ünnep volt ez az este, az emlékek
ünnepe.

Ünnepeltük a falunk szülöttét, a te-
hetségét, a zenét, mely örömöt ad, vi-
gasztal, fájdalmat enyhít, reményt
nyújt vagy mesél a múltról. Én na-
gyon megértem az elérzékenyülést,
ma is átélem megöregedve is a gye-
rekkorban elvesztett apa hiányát és
fáj, még fáj.

Egy zenész barátom, aki nemcsak
érti a zenét, hanem mûvelte is, oda
súgta – Jani bácsi, ez a gyerek nem-
csak érti a zenét, ez szívbõl játszik,
és ez csodálatos.

Bizony csodálatos és büszkék va-
gyunk rá, mert ez a tudás még több
lesz, még szebb, az idõvel nemesedik.

Még sok sikert, sok koncertet, sok
ünnepet kívánunk neked, nekünk,
mindenkinek.

Csizmadia János

„A MMEDINAI 
RIKSA”

Sok mindent vettünk át a Kínaiaktól

Amikor õs- magyarjaink még pusztáról-
pusztára vándoroltak, halásztak, vadász-
tak, s gyûjtögetésbõl tartották fenn magu-
kat, akkor Kínában a 619 es évek tájékán
(Tang – dinasztia idején) már valódi porce-
lánt készítettek.De tõlük került forgalomba
a puskapor, a rakéta, a sárkány eregetés,
a ma is használatos selyem és a KÍNAI
NAGYFAL,  amit a világûrbõl látni lehet!
Japánból került Kínába, majd Indiába az ál-
talunk riksának nevezett, emberi erõvel
vont, könnyû szerkezetû jármû, mely 1-2
ember szállítására alkalmas. (Európában
nem honosult meg.) Ez a szerkentyû „ me-
dinai riksa” néven újra éledt. Tünde anyu-
ka a két srácot a riksába pakolta, s a kerék-
pár után akasztotta, s illa berek, nádak,
erek ….. irány a napi bevásárlás!

Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

Záró kkoncert


