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MALOM VENDÉGHÁZ 

 

Malom Vendégház a Sió parton  

 

Története A Sió menti egykori malom épülete búza és gabonaőrlésre szolgált.  

Nagy István építette, aki a századforduló körül emigrált Kanadába. Hazatértése után épült meg 

a ma már Malom vendégházként működő malom. Az őrléshez szüksége energiát egy gőzgép 

szolgáltatta. Államosították, majd az elmúlt években felújították.  

Vén Attila polgármester elbeszéléséből kiderült, hogy az egykori tulajdonos Amerikába 

vándorolt ki, ahol egy kerékpár gyárban dolgozott. A csapágyak szerelésével annyi pénzt 

keresett, hogy miután hazajött, felépítette a malmot a Sió mellett, felhúzott hozzá egy házat és 

földet is tudott vásárolni. Ő azonban nem értett a malom üzemeltetéséhez, ezért átadta a Csepi-

Szabó párosnak, akik sokáig sikeresen vitték azt. Érdekesség, hogy nagyon talpra esett 

fűtőmesterük volt, aki révén a delet a faluban jó ideig nem a harangszó, hanem a gőzduda 

malomból érkező hangja jelezte. Később a vállalkozás áldozatul esett az államosításnak, az 

épületet raktárként használták. Az 1990-es években az önkormányzat, a kistérség és egy 

vállalkozó közösen megvásárolta és felújíttatta. Jelenleg az önkormányzat vezetésével működik 

panzióként. Jelenleg környezettudatosan, költséghatékonyan üzemeltetik a helyet: 

mezőgazdasági hulladékkal fűtenek, ami gyakorlatilag már nem kerül semmibe.” 

Manapság családi, települési programok lebonyolítására használják, az év nyári-őszi 

időszakában sok turista talál itt szállást. 

Turisztikai célokat szolgál Vízi-túrázók központi bázisa került kiépítésre a régi malom 

épületében, valamint annak területén. A közművesített táborhely közös zuhanyzási, főzési és 

szálláslehetőségek mellett hajók hosszabb idejű tárolására is alkalmas. A vendégházat Media 

önkományzata tartja fenn. 
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Kilátás a Vendégházból a településre 

 

Régió kedvelt közösségi tere Jelenleg az egyik meghatározó és legnagyobb kihasználtsággal 

működő közösségi tereként támogatja a település közművelődési feladatait.Medinán a Malom 

Vendégház egész évben várja a pihenésre, kikapcsolódásra vágyókat. A vendégház pihenésen  

kívül kisebb rendezvények (lakodalom, ballagás...) lebonyolítására is alkalmas, jól felszerelt 

konyhával rendelkezik. A szobákban 25 fő elszállásolására van lehetőség. 

Tolna megyei Levéltár ajánlólevele „ A medinai helytörténeti gyűjtemény kialakítását 

támogatandó kezdeményezésnek tartom, amennyiben az önkormányzat vállalja a hosszabb távú 

fenntartását, látogathatóvá tételét, lehetőség és igény szerinti bővítését. Nagyszerű ötletnek 

tartom a malomépület turisztikai célú hasznosítását, amely a gyűjtemény látogatottságára is jó 

hatással lehet. Maga a gyűjtemény és a helyreállított, turisztikai célból hasznosított 

malomépület 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”) 

Csizmadia János tollából – Amerikás Nagy c. novellából „A malom is épült a Sió mellett, 

ezt már részvényesekkel közösen építették. Jó elgondolásnak, jó befektetésnek látszott, mivel a 

környéken sok gabona termett, ami egy malomnak sok munkát ad. A malom működni kezdett, 

nagy reményeket táplált a működéséhez, csak azt nem kalkulálta be, hogy senki sem ért a 

szakmához, a működtetéshez, a környéken. Vettek fel szakembereket, de később kiderült, hogy 

azok sem értettek hozzá, sőt még be is csapták őket. A társaság tagjai kezdtek lázadozni, mert  
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osztalék nem volt, csak baj és kiadás. Gyűlést hívtak össze, hogy mitévők legyenek, ezen a 

gyűlésen hangzott el az az elhíresült szópárbaj, ami két részvényes között zajlott. 

Mester István kategórikusan kijelentette, valami megoldhatatlan ügyről, hogy ennek így kell 

lenni, mert itt én vagyok az atyaúristen. Erre a kijelentésre Nagy Istvánnak céklaszínűre 

változott a feje és ordítva verte az asztalt: 

- Én meg a mennydörgős ménykü’ , és amit az Atyaisten csinál, szétvágom! 

A nagy vita és veszekedés után, úgy határoztak, eladják a malmot. Erre a drasztikus lépésre 

azért volt szükség, mert a malom vesztesége a részvényeseket anyagi csőddel fenyegette. 

Hamarosan jött egy vevő, egy igazi molnár, egy jó szakember személyében. Hamarosan rendet 

rakott, egy hónap múlva már mindenki meglepetésére termelt a malom. Az első tulajdonosok 

majdnem tönkre mentek, az új tulajdonos pedig gazdag ember lett. „ 

 

 

Sió parton sétálva a Malom Vendégház felé 

 

Konrád László – Medinai beszélgetőkönyv c. könyvben a malomról „Valamikor Nagy 

István bácsié volt, ő építette. A századfordulón, a nagy gazdasági válság kezdetén tántorgott ki 

Kanadába. Szerencsés ember lévén, haza is jött, sőt pénzt is hozott. Sokszor mesélte, hogy 

végigjárta a ranglétrát, amit egy emigráns, egy kivándorolt akkoriban bejárhatott: kikötői 

zsákolóként kezdte, majd mosogató és szappanfőző lett. Az Isten akkor vitte fel a dolgát, amikor 

egy kerékpárgyárba került. Futószalagon jött a váz, és csak az első kereket kellett a helyére 

tennie, s mindkét kezében lévő kulccsal azonnal megszorítani a tengely csavarjait. Közben a 

lógó váz egy pillanatra sem állt meg, s a munkavégzés közben követni kellett. Ezt a 

mozdulatsort csinálta éveken keresztül, itthon még álmában is.  

A hazahozott dollárokból földet vett, nyolcvan holdat, téglából megépítette a lakóházát, a Sió 

partjára pedig a malmot. Ez utóbbit aztán tovább is adta, mivel nem értett a kerekedéshez, nem 

érett az iparhoz, s becsapták! Új cégtábla került a falra: Csepi Pál Sió-menti gőzmalma.  
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Középütt a fehér meszelés alatt még ma is olvasható. Jól ment a malom, mert jó lisztet adott, s 

ez volt az igazi vonzerő. A cséplés után indult meg a valódi roham. Sorokban várakoztak az 

ökrös szekerek és a lovaskocsik.  

 
Malom épülete az államosítás után  

 

Grízes liszt, nullásliszt, kenyérliszt, búzadara, korpa, vörösliszt volt a választék. Szinte 

mindenki mindent kért és mindent vitt. Aratás utáni friss gabonából lehetett igazán újra 

feltölteni a fogyófélben lévő éléskamrát. Ez a liszt hosszú ideig elállt, nem dohosodott, nem 

kukacosodott. A korpán és a vörösliszten osztoztak az állatok: a tejelő tehén, a szoptató 

anyakoca, s az enni tanuló választásiak. Aztán megint őrletni csak két-három hónap elmúltával 

mentek.  

A malom kora reggeltől késő estig dolgozott. Csepi Pali bácsi volt az egyszemélyes fogadó. 

Alacsony, pocakos, tömzsi, mindig mosolygó ember. Ha gabonát hoztak őrölni, azonnal 

mérlegre kerültek a hasas zsákok. Ha volt üres garat, azonnal bele is öntötték. Ekkor Pali bácsi 

bement a kis üvegkalitkába és számolt, mert nem pénzért őrölt, hanem a vámot vetette ki. 

1 q őrlés után lett: 

25 kg első liszt 

30-35 kg kenyérliszt 

25-30 kg korpa 

15 kg volt a vám 

A tulajdonos-főnök malomvezető egy pillanatra sem hagyta magára a folyamatokat. Gyakran 

tartotta a tenyerét az üvegablakon is látható hulló liszt alá, majd morzsolgatta ujjai között, 

szagolgatta…és figyelte a „duzzadó” zsákokat.  

„Lisztesmónár” ebben az időben csak egy ember volt. Elrakta a búzával teli zsákokat, figyelte 

az alá hulló lisztet, kötötte a megtelt zsákokat. Fürge kis taligával vitte a mázsára.  

A nagy épület mögötti helyen volt a gőzgép. Győri bácsi a gépész évtizedeken keresztül nevére 

is ráragadt a titulus „Győri-gépész”. Homloka, karja, teste gyöngyöző verítékkel teli. Szénnel 

tömte a gőzfejlesztő kazánt, s szedte ki a tüzes, büdösséget árasztó salakot.  Télen vagy nyáron,  
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ha esett vagy fújt, mindig trikóban dolgozott. Szerette a gépet meg érett is hozzá. Fénylett is a 

fekete kazán teste, mint a szalonnabőrkével átdörzsölt húsvéti tojás. Ragyogtak a rézcsövek, 

állandóan pásztázta a  két tenyér szélességű hajtószíjat, hogy a terheléstől meg nem csússzon! 

Az eszközös asztalka fölött lógott az óra. Valódi Doxa! Valódi svájci! E szerkentytű jelezte, s 

déli tizenkét órakor megszólalt a gőzduda. Messze hangzott, a Sió felett szállt a visszhang.  

Kint a szabadban, az épület bal oldalán magasodott a kémény. Egymáshoz csavarozott darabjait 

kikötötték ugyan, de mégis előfordult, hogy az orkán erejű szél ledöntötte, megcsavarta. Mindig 

volt néhány pót darab az udvaron.  

Közvetlenül a fal mellett magasodott a vízhűtő torony falábakon álló építménye. Fentebb 

deszkával körülkerítve, alul dróthálóval.  

A malomnak volt még egy érdekessége, a villany. A faluban először itt láthatott villanyégőt a 

kíváncsiskodó. A gőzgép maga fejlesztette az áramot és ezzel világítottak odabent.  

A nagy átalakulás, a minden szétverés időszakában Csapi Pali bácsi már nem lehetett malmos. 

Elvették tőle, még a lakásból is ki kellett mennie. A malom egy ideig működött még, vezetője 

lett az eddigi főmolnár, majd szétszedték. A falak még állnak.” 

 

A Malom Vendégház  a település és a régió megbecsült közösségi terekét működik. 

 

 

 

 

 

 


