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Értelme és értéke van a különleges kiadványnak 

 

Megjelent a Medinai beszélgetőkönyv. Konrád László szerzővel Lengyel János, hírportálunk 

főszerkesztője beszélgetett a község kultúrházában. Száz év tárul fel a lapokon. 

 
Ha valaki hatvan év múlva kézbe veszi ezt a szép kiállítású kiadványt, átolvasása után tudni fogja: 

milyen dolgos emberek laktak és laknak településükön. 

 

Vén Attila, Medina polgármestere többek között ezen gondolattal nyitotta meg azt az író-olvasó 

találkozót, amelyen a Medinai beszélgetőkönyv címet viselő kötettel és nem utolsó sorban szerzőjével, 

Konrád László nyugalmazott pedagógussal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

 

A község kultúrházában szombaton délután tartott rendezvényen – alkalomhoz illő népzene ízelítő 

után – Haraszti Ágnes televíziós szerkesztő köszöntötte a résztvevőket, majd Lengyel János, 

hírportálunk főszerkesztője beszélgetett Konrád Lászlóval a kiadvány megszületésének 

körülményeiről, valamint arról a különleges tartalomról, amely a múlt alapján üzen jelennek és 

jövőnek. 

 

A kötetet Medina önkormányzata adta ki az Axel Springer–Magyarország Kft. Tolna Megyei Irodája 

közreműködésével. Konrád László megjegyezte, hogy a megvalósulást zömében pályázati pénz, 

valamint központi támogatás tette lehetővé. 

 

Lengyel János mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a település sajátos szellemi-tárgyi 

örökségét bemutató könyvnek értelme és értéke van. A lapok mindegyikéből kiolvasható, hogy 

Medina élni akart és élni is fog. A szerző a helység történelméről, természeti értékeiről, viseletéről, 

munkaeszközeiről, szokásairól, sportéletéről, különleges eseményeiről, jeles személyiségeiről egyaránt 

szemléletes képet ad. Teszi ezt úgy, hogy kiváltképp górcső alá veszi az elmúlt száz esztendőt. 

 

Mint azt az előszóban megjegyezte, nem akart történelmet írni, de végül is az lett: „krónikás 

történelem a mindennapok kínlódásáról, örömeiről, boldog pillanatairól.” 

 

Konrád László úgy határozott, hogy ezt az időszakot széles és mély merítésben meg kell írni, mert 

mint saját maga írta: „az idő súlyos fogaskereke nem kegyelmez senkinek, s ahány ember befejezte 

földi pályafutását, annyival szegényebb lesz a jelen, s benne mindannyian.” 

 

A szerző azt is közölte a jelenlévőkkel, hogy 1998 őszétől gyűjtötte a megírás alapjául szolgáló 

információkat, támaszkodva a falubeliek önzetlen segítségére. Sajnos, néhányan már eltávoztak a 

segítők közül, de akik élnek és szerepelnek a kötet lapjain valamennyien kapnak egy-egy 

tiszteletpéldányt a Medinai beszélgetőkönyvből. 
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