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A medinai közélet ismert alakja Konrád László. A nyugdíjas pedagógus egy ideig a 

falu polgármestere is volt. Ő hozta létre a helytörténeti gyűjteményt és ő tervezte 

a település címerét. 

 

 

Vannak, akik a nagyvilágban, vannak, akik a kisvilágban, szűkebb pátriájukban fejtenek ki 

ugyanolyan fontos és értékes tevékenységet. Ez utóbbiak közé tartozik Konrád László, a 

77 éves medinai nyugdíjas pedagógus, volt polgármester, a falu helytörténeti 

kiállításának létrehozója. 

Pályafutását egy tanyasi iskolában, a Kiskunhalas melletti Balotaszálláson kezdte, 1958-

ban. Ott ismerkedett meg a feleségével; két fiuk született. Kölesdre költöztek 1965-

ben, pedagógus kölcsönből szintes házat építettek, autójuk is volt, jól éltek. Ám a 21 

éves fiuk, egy gyors lefolyású betegség következtében meghalt. Ekkor döntöttek úgy, 

hogy otthagyják a tragédiára emlékeztető környezetet. Medinára költöztek, Konrád 

László szülői házába, 1988-ban. Attól kezdve a szedresi iskolában dolgozott, egészen 

2002-es nyugdíjazásáig. S közben történt egy s más. 

Például az, hogy 1994 és 1998 között szülőfaluja társadalmi állású polgármestere volt, 

havi húszezer forintos tiszteletdíjért. Kommunikatív alkat lévén, tudósította a 

Népújságot is a medinai, a kölesdi és a szedresi eseményekről 1972-től 1994-ig. S 

persze a helyi lapban, a Medinai Hírmondóban is éveken át publikált. 

Az iskolában, a nyelvek kivételével, minden tárgyat tanított, magyart és fizikát éppúgy, 

mint testnevelést és éneket. Sok túlórája volt, szakköröket vezetett. Fotózással, 

helytörténeti kutatással is foglalkozott már a nyolcvanas évektől. Összegyűjtötte a 

padlások kincseit, s mindezek felhasználásával – fotók, írásos és tárgyi emlékek – 

létrehozott egy falutörténeti kiállítást. Ezt 1996-ban avatták, Medina alapításának 550 

éves évfordulóján, a régi iskola épületében. S ugyanakkorra készült el a falu címere is, 

amit maga a polgármester tervezett. (Magyarországon 3200 címerrel rendelkező 

település van. Budapesten, a WestEnd City Centerben 2014-ben kiállították a 

legérdekesebb 280 címert. A medinai közöttük volt.) 



Helytörténeti írásai egy részét könyv alakban is kiadta Konrád László, Medinai 

beszélgető könyv címmel, 2012-ben. Ez irányú tevékenységéért a honismereti egyesület 

Egyed Antal-díjban részesítette. 

Mostanában főleg kertészkedéssel, szőlészkedéssel, borászkodással telnek a napjai. S 

továbbra is odafigyel a helyi történésekre, mert a közéletiségből nem lehet kiöregedni. 
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