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MEDINAI ÍRÓK,KÖLTŐK IRODALMI MUNKÁSSÁGA 

- A MEDINAI SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS KÉPVISELŐI - 

   

Írók, költők A Települési Értéktár felkutatása közben derült arra fény, hogy Medinán többen 

is rendelkeznek írói vénával. A medinai írók, költők már több alkalommal mutatták be írói 

képességeiket, életüket végig kíséri az irodalom szeretete. 

A településünkön megrendezett irodalmi rendezvények különlegessége abban állt, hogy az ott 

elhangzott novellák, költemények és versek legnagyobb része a helyi lakosok saját szellemi 

termékei. A helyi értékfeltáró  munka kapcsán derült rájuk fény és értékük nagyságát 

felfedezve azonnal egy nagy és színes csokorba szedtük őket, ezáltal is méltó helyet adva a 

nyilvános közönség előtti bemutatásra. A költemények asztaltársaságban, barátságos és 

családias környezetben hangzottak el.  

Több száz novella és vers Az eddig összegyűjtött több száz vers és novella közül néhány írás 

már több alkalommal képviseltette magát hazai rangos irodalmi folyóiratokban és különdíjjal 

is jutalmazták őket. Medina ezúton is bebizonyítja, hogy az irodalom is értékes és rangos helyet 

kap a településünk kulturális,- és közösségi életében, mert nagy becsben tartott helyi,- és hazai 

értéket képviselnek. Írásaikkal a medinai szellemi kulturális örökség karizmatikus képviselőivé 

váltak. 

 

  
Irodalmi program a medinai írók és költők társaságában 
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Csizmadia János - magyar Tisztelet Társasága által kiírt irodalmi pályázat különdíjasa, 
Medina díszpolgára 

 

Csizmadia János novellaíró 

 

Kilencvenen túl sem pihen a krónikás A számos elismerésben részesült és több díszoklevéllel 

jutalmazott Csizmadia János írásaiban szereplő medinai emberek példaképpen mutatják be az 

életutak részét képező egységet, összetartozást és feltétel nélküli szeretet megtartó és felépítő 

erejét, ami az élet nehézségének átvészeléséhez feltétlenül szükséges. Novellái megoldást 

kínálnak a modern világ, és az emberiség által feltett kérdésekre  és választ is adnak. Lejegyzett 

írásaiban tovább viszi azokat a felbecsülhetetlen erkölcsi és emberi értékeket, amit szüleink, 

nagyszüleink elkezdtek, megadva nekünk a helyes úton való biztos járást, irányt, a folytatást. 

Csizmadia János 3 novellás kötetét nemcsak Medinán, hanem másik 7 településen is 

felolvasóestek keretében megismerhették az érdeklődök. Írásai múltbéli hagyaték, emlékek, 

valódi gyöngyszemek. Útmutatók és mindekori helyi társadalom térképrajzolói. Könyvei több 

hazai konferencián képviselte Medinát. Tevékenységét 2021-ben Medina község díszpolgári 

címével jutalmazták meg. 

Novellái: Falusi parlament / Göröngyös életút / Makacs levél 

    

Medinai könyvbemutatók  
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Kuner János - „ Istentől kértem segítséget, ne higgyétek, hogy magamra hagyott. 

Elképedt mosollyal szemembe nézett, szívéből egy darabot a kezembe rakott.” 

 

 
Kuner János verseket ír 

 
Gondolatébresztő versek 1968 óta forgatja tollát és veti gondolatait papírra. Sok feszültséget 

és gondot írt ki magából, versei segítettek és még ma is segítenek betegsége gyógyításában.  

Gondolatébresztő versei kendőzetlenül és őszintén szólaltatják meg a kiveszendőben lévő 

emberi értékeket. „Első versét 1968-ban írta, most 2021-ig kb. 400 verset írt. A versek Isten-

haza-család témakörben íródtak.  1968-1988 közötti időszakban megfogalmazott versei 

fiatalságának kivetülései.  

Írói hajlamát az élete, betegsége, hazája sorsa miatti aggódása, emiatti Isten felé fordulása.  

Rájött, hogy mindennek van több megoldása, gondolkodni több módon is lehet.  

Sok tudással rendelkezik a magyarság múltjából és dicső tetteiből, tisztelettel gondol rájuk. 

Fiatal korától a betegségével küzd, sok erőt adott neki és többet vett el tőle. A családjában 

felmerülő gondok sem voltak rá jó hatással. Benne felgyülemlő feszültség és gond is 

megjelenik a sorok között. Tiszteli az embereket és szeretne mindenkinek segíteni, de lassan 

saját magának sem sikerül.  

A verseivel az embereket próbálja tanítani Ezt a szép feladatot Istennek köszöni. Aggódik 

a  Földanyáért, súlyosan pusztítjuk a természetet, megbüntet bennünket. Sokszor úgy érzi, nem 

ő találja ki a verseket, neki csak le kell írni. Kedves barátjának köszönhetően nyomtatásban is 

megjelentek, sok embernek tudott adni belőle. Áldja meg az Isten segítőit, köszönet és hála. 

Egy mondás szerint: „A költő Isten szent levele”.  

Naiv költőnek tartja magát, vallja, - „Nem ismert, nincsenek díjai, de nem is hajt ilyenekre! 

Célja, az emberek megismertetése a gondolataival, hogy figyeljenek jobban egymásra, a 

hazájukra, a természetre. A versírás a betegsége elleni küzdelem eszköze volt, de a fő  
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motivációk egy szerelem és hazája iránti aggódás késztette, hogy ily formában fejezze ki 

gondolatait.  „Remélem nem volt hiába való fáradozás az élettel való küzdelemben egyik 

sem!” Tiszteljük az Istent, szeressük a családunkat, becsüljük, védjük hazánkat.  

Megjelent kötetei: Szivárvány-híd /  Hit-vallás / Széldallam 

 

Esőben 

Villám cikáz, ég megdördül 

Falevelek szélben égnek. 

Fényesen. 

Eső szagú levegőben, vizesföldű 

temetőben nedves fejfák 

merengőek. 

Évszázadok porát mossa 

avult halált eltapossa 

Életeső! 

Kivirágzik majd a növény 

Magyar földön, magyar remény 

készülőben! 

Hazugságban szép remények 

szétposhadó tünemények 

Ámítás! 

Elmúlik a zivatar szél 

igazságról mindig mesél 

Üdvös eső! 

Napfény ragyog meseégen 

cammogunk egy messzeségen 

meghalunk! 
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Konrád László írói munkássága– Egyed Antal díjas helytörténész – 

 

  
Konrád László  

 
Konrád László helytörténész is több irodalmi és kulturális értékkel képviselte településünket. 

A néhány éve megjelent Medinai Beszélgetőkönyv címet viselő könyv Medina település elmúlt 

kb. 100 évének hagyományait, szokásait és hétköznapjait bemutató alkotás, amely Konrád 

László medinai származású tanár tollából született. Több tíz éves munkával gyűjtötte össze a 

képi és írásos emlékanyagot. A könyv olvasása után kiderül, hogy büszkék lehetünk 

értékeinkre, és mindazokra, akik megőrzik és elsajátítják. A szerző a helység történelméről, 

természeti értékeiről, viseletéről, munkaeszközeiről, szokásairól, sportéletéről különleges 

eseményeiről, jeles személyiségeiről egyaránt szemléletes képet ad. Csak az a település 

törlődik ki az emlékezetből, amelyről polgárai megfeledkeznek. A település sajátos szellemi-

tárgyi örökségét bemutató könyvnek értéke és értelme van. A lapok mindegyikéből 

kiolvasható, hogy a település élni akart, és élni is fog. A könyv írója példamutató tárgymentő 

gyűjtő munkájáért Egyed Antal Honismereti Egyesület díjat kapott. A közönséggel megosztott 

gondolatainak nagy része a kezdő tanítói pályájának időszakára nyúlik vissza. A „Kisdobos” 

c. újságban folyamatosan publikált, írói munkássága a tanyasi világban a kultúra egyik 

alappillére volt az ott élő közösség számára. A gyermekirodalmat képviselve tiszta lelkületű 

tanmeséket és verseket is írt, olvasóit bátorságra, tisztaságra, becsületességre és szeretetre 

bíztatva.  

   
Költészet napja 2017 
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Farkas Erzsébet írói munkássága - Szép Irodalmi Díj különdíjasa – 
 

 
Farkas Erzsébet 

Szeretet-béke-barátság Farkas Erzsébet a gondolatait és érzelmeit veti papírra, a költészethez 

fűződő viszonya vitathatatlan. Verseiben az olvasót a szeretet, béke és a barátság fontosságára 

hívja fel, bátorítva őket a legnagyobb nehézségben a következő lépés megtételéhez. Versei 

sokat jelentenek saját számára is. Már gyermekkora óta rajong a versekért. Iskolásként  több 

alkalommal küldték szavaló versenyre, ahol szép eredményeket ért el. Színházi szereplésben is 

volt része. Komolyan akkor kezdett el írni, amikor élete legnehezebb napjaiban 6 évvel ezelőtt 

megtört szívvel segítségért imádkozott, ekkor a lelke legmélyéről, vulkán szerűen törtek fel az 

érzések. Ezek később lejegyzésre kerültek és egyben erőt is adtak. Igaz a mondás, hogy aki 

öntöz az maga is vizes lesz. Írásaival olyan embereknek is tudott segíteni, akik hasonló lelki 

állapotban voltak, mint ő. Írásaiban mindenkit kitartásra ösztönöz, mert mindenből van kiút, és 

mindenre van megoldás. Legfontosabbnak a szeretetet tartja, amely nélkül e világban 

elveszettek vagyunk. 

Néhány írásában a társadalom problémáit is boncolgatja. Eddig több mint 400 verse és sok 

meséje jelent meg. Több alkalommal mutathatta be köteteit, a környező településeken, 

iskolákban, kórházakban, falunapokon. 

Kötetei Vezérré válva / Sose add fel / Nem az gazdag kinek sok pénze van / Barát vagy ellenség 

/ Te is értékes vagy / A szeretet ereje 

  
Kötetei 
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Sikerei, szereplései Több alkalommal is szerepelhetett 2017- ben  Medinán megrendezésre 

kerülő Költészet Napja, és a Közösség Hete Irodalmi délutánon.  A versei és prózái nagyon sok 

helyen folyamatosan jelennek meg, pl. a Kortárs Költők Társaság folyóirataiban és 

antológiáiban, itt részt vesz a folyamatosan kiírt pályázatokon is. Az egyik meséjével első és 

egy másikkal második helyezést sikerült elérni. 

A Cserhát Művész Kör folyóirataiban és az antológiákban  rendszeresen szerepelnek írásai, 

ahol művészi tagsággal is rendelkezik. Legnagyobb elismerésként megkapta a Szép Irodalmi 

Díjat, majd ezután két meséjét külön díjjal értékelték. 

      
A Szép szó ünnepén verseket olvas fel 

 

Folyamatosan megjelenő versei, prózái  a poet.hu irodalmi oldal antológiájába és 7torony 

irodalmi magazinba kerülnek be.  

 

   
Könyvbemutató a szedresi könyvtárban 

 

Nagy örömére szolgál, hogy sok helyen személyesen is bemutathatta könyveit.  

A szekszárdi pszichiátria betegeit erősíthette buzdító verseivel. Rendszeresen meghívást kapott 

a szedresi iskola könyvtárától, ahol minden évben könyvbemutatót tarthatott. A gyerekek 

érdeklődéssel figyelték minden írását. Minden évben ott lehetett a szedresi falunapokon, és 

egyszer a medinai falunapon. A medinai iskolában a gyerekek nagyon sok szép rajzzal mutatták 

be a felolvasott mesét. Az alábbi két versével szeretné irodalmi munkásságát összefoglalni. 
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Elmúlnak a bajok 

A Világ fullasztó levegője 

A Földet mindenhol beszennyezte. 

Nincs hely, ahol tiszta levegőt találnék. 

Nagy háborúk pusztítják életünk, és az éhínség. 

Az imáinkban szebb jövőért könyörgünk, 

Hogy boldogabb legyen a gyermekünk. 

De bármit is gördítsen az élet elénk, 

Harcolni kell, a győzelem akkor lesz a miénk. 

Mindig kapaszkodjunk Istenbe, 

Ő nem hagy cserben sohase. 

Az imáimban én is hozzá fordulok, 

Akik szenvednek, kerüljék el a bajok. 

Adjon erőt a nehéz napokon, 

Mindig mosoly legyen az arcokon. 

Az eső mossa el a könnyeket, 

Szivárvány kápráztassa el a szemeket. 

A szívek meghallják Isten hangját, 

Azok, akik az ígéret földjét várják. 

 

Önmagam árnyéka vagyok 

Míg fiatal voltam, 

Mindent színesben láttam. 

Szép, erős voltam, mint egy rózsa, 

Mely pompázik, és messze száll az illata. 

Vágtáztam, mint ló a rónaságon, 

Úgy éreztem, örökké tart a fiatalságom, 

Hogy felettem mindig kék az ég, 

S örökké hallom a madarak énekét. 

Mindent természetesnek éreztem, 

Hogy egyszer elmúlik, azt nem hittem. 

Eddig sikeresen haladtam a célom felé, 

De akadályok gördültek a lábam elé. 



Medinai Települési Értéktár 

 

9 

 

 

Mára már a színek is megfakultak, 

Körülöttem csak a szürke árnyak. 

Az erőm lassan elfogyott, 

Borúsnak látom a világot. 

Ma már megtanultam, 

Minden bonyolult a világban, 

A futás, a színek és illatok. 

Értékelni kell, amíg megkapod. 

Mert észre sem veszi az ember 

Addig, amíg valamit nem veszít el. 

A nyíló rózsa már a múlté, 

Nem futok már a réten többé. 

Én már csak egy hervadt virág vagyok, 

Önmagam árnyéka, kire a Nap már nem ragyog 

 

Borbély Csaba - Medina-szőlőhegyi gyökereit képviseli költeményeiben  
 

 

Borbély Csaba saját verset olvas fel  

Borbély Csaba Medina-szőlőhegyi gyökereit is képviseli költeményeiben, helyet adva az 

emlékek tárházában gondosan őrzött, mély nyomot hagyó emlékeknek is.  

Verseiben életének sikerei, kudarcai szólalnak meg és állítanak tanulságot mindennapok 

gondjairól. Véleménye szerint életünk során álarc mögé rejtjük valódi érzéseinket, ami segít 

bennünket sikereink elérésében, miközben elsiklik az apró örömök mellett. Az apró örömök 

támasz lehet a boldog élethez vezető úton. Fontosnak tartja, hogy megtalálja az olvasó 

lelkületét. 2016 szeptemberében kezdett el írni. „Elindulnék” c. első versének ihletét fárasztó,  
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egész napos munka után kapta  hazafelé. Ahogy jön az ihlet, egyre jobban látja önmagát a 

sorok között. Versei olykor döcögnek, máskor gömbölyűek.  

Mindennapi életének gondjai és örömei szólalnak meg verseiben Eddigi életének 

tapasztalásai, gyermekkori emlékek, mindennapi életének gondjai és örömei szólalnak meg 

verseiben. Több alkalommal mutatta be Medinán költeményeit,  Költészet Napja és a 

Közösségek Hete rendezvényeken versei méltó módon képviselték irodalmi munkásságát. A 

Medina-Szőlőhegyről elszármazottak találkozóján és a Medina - szőlőhegyi kulturális 

rendezvényen is rangos helyen szerepelt egyik verse, melynek sorai a boldog és felhőtlen idők 

visszaemlékezéseit tükrözi. 

 

Mert olyan az életünk, mint a Tisza virág 

Egy pillanatra miénk ez a világ. 

Röpke életünkben nincs idő másra. 

Csak őszinte, rövid vallomásra. 

 

   
           Medinai  Költészet napja 2017                                          Kulturális program  Medina-Szőlőhegyen 2018 


