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Miért fontos a mese? Ha mesélünk a gyermekünknek, együtt va-
gyunk vele. Ebbõl is érzi, hogy fontos nekünk. Másodsorban, a me-
se hallgatása olyan lelki folyamatokat indít be, melyekre szükség van
az egészséges fejlõdéshez. 2-3 éves korban a gyerekek még nem tud-
nak éles különbséget tenni a valóság, a vágyak és a fantázia között.
A mesék a gyerekek gondolkodását jelenítik meg és érthetõvé te-
szik számukra világ jelentõségét. A jó mesék pl. népmesék szimbo-
likus formában az élet nagy kérdéseivel foglalkoznak súlyos prob-
lémákat járnak körbe. A gyermek azonosulva a mesefigurákkal sa-
ját problémáit éli meg. Fontos, hogy a mesét legtöbbször a szülõ
mondja a gyermeknek. A nap folyamán felgyûlt agresszió, félelmek,
indulatok a mesehõs kalandjaihoz kapcsolódnak és fel is oldódnak
a mese pozitív kimenetele végett, meg a szülõ biztonságot árasztó
közelében. A szülõ a mesemondással jelzi gyermekének, hogy isme-
ri a problémáit és segít a mesék által megoldani azokat. 

Fontos, hogy minél több mesét ismerjen meg a gyermek, hogy
rátalálhasson arra, amely a leginkább az õ problémájához illik. Ezt
a mesét hadd hallja annyiszor, amennyiszer akarja. A mese azt ta-
nítja, hogy kellõ erõfeszítéssel le tudjuk gyõzni a gonosz,t fon-
tos, meghagyjuk teljes valójában. A mese akkor léphet legin-
kább kapcsolatba a gyermek lelkével, ha az általa megjelení-
tett képekben rajzolódik ki. A televízió és a technika megjele-
nése elõtt ez természetes volt szinte minden család életében.
A jelen világban már másképp értelmezzük a mese szerepét. 

A technika fejlõdése megállíthatatlan, és számos elõnye van,
de korlátlan használata rendkívül káros hatással lehet a gyerme-
kekre nézve. Az olyan kézi eszközök, mint a mobiltelefon, a tablet
és az elektronikus játékok használata ugyanis ugrásszerûen meg-
növekedett körükben. A mobileszközök megjelenésével és terje-
désével a kisgyermekek mind több és több idõt töltenek különbö-
zõ képernyõk elõtt, aminek túlzott használata igen káros hatással
lehet az egészséges fejlõdésükre nézve. Megfigyelhetõ, hogy az
egészen kis gyermekek is rajongnak az okostelefonok, tabletek hí-
vogató, csillogó képernyõjéért, amit a szülõk ki is használnak és
egyfajta gyereknyugtatóként, bébiszitterként használják. Ha a ki-
csi hisztizik, vagy ha unatkozik, ott van az okostelefon. Ennek az
eszköznek a hatására – mint egy varázsütésre – elmúlik a hangza-
var, a gyermek megbabonázva bámul a képernyõre. 

A technika fejlõdésével már szinte minden szülõ rendelkezik
valamilyen elektronikus eszközzel, így a gyermekek már igen ko-
rai korban hozzá is juthatnak ezekhez. Külön alkalmazások ké-
szülnek a kifejezetten írni, olvasni még nem tudó gyerekek számá-
ra. A szülõk azonban nincsenek tisztában azzal, hogy ezeknek a
készülékeknek a túlzott igénybevétele nem várt következmények-
kel járhat. Számos kutatást végeztek a szakemberek azzal kapcso-
latban, hogy a gyermekek naponta mennyi idõt töltenek kedvenc
kütyüik (mobiltelefonok, tabletek, hordozható elektronikus játé-
kok) társaságában. Az álláspontjuk az, hogy 0-2 éves korú gyerme-
keknek egyáltalán nem szabadna idõt tölteniük ezekkel az eszkö-
zökkel. A 3-5 éveseknek napi maximum egy óra lenne javasolt,
míg a 6-18 éveseknek napi két óra számítógép és mobileszköz
használat lenne ajánlatos. Ehhez képest a gyerekek négyszer-öt-
ször több idõt töltenek a kedvenc eszközeik társaságában.

Kimutatták, hogy a technika túl fiatalon elkezdett használata –
televízió, mobiltelefon, internet – összefüggésbe hozható a gyer-
mekek figyelemhiányával. Továbbá a csökkent tanulási képesség
és a túlzott mozgékonyság, vagyis a hiperaktivitás esetén is szere-
pet játszhat. Háttérbe szorítja a gyerekek mozgásra való igényét,
ami késleltetett fejlõdést eredményezhet. Az iskolába kerülõ gyer-
mekek közül igen sokakat érint a megkésett fejlettség problémá-

ja, ami negatív hatással van az írás és olvasás tanulására, ami meg-
határozza a tanulmányi teljesítményt. Emellett érdemes megemlí-
teni azt is, hogy a gyermekek gyakran fáradtak az iskolában, nem
pihenik ki magukat, mivel még este, elalvás elõtt is a játékaikkal
vannak elfoglalva, és nehezen sikerül abbahagyniuk. Sok szülõ
nem korlátozza õket ebben a tevékenységükben, így éjszakába
nyúlóan képesek játszani, és nem csak hétvégén, szünetekben, ha-
nem iskolai idõszakban is. Az alváshiány pedig teljesítményrom-
láshoz vezethet. Ezen eszközök túlzott használatával összefüggés-
be hozható számos mentális betegség kialakulása is, mint például
a gyermekkori depresszió, szorongás, kötõdési zavar, figyelemza-
var, pszichózis és egyéb magatartási problémák. Egyes videojáték-
ok hatására agresszívabbakká válhatnak a gyermekek, ami szintén
káros hatással van rájuk nézve. Kevésbé toleránsak kortársaikkal,
egy-egy problémát erõszakosan próbálnak megoldani.

Összefoglalva. Láthatjuk, hogy nem érhetjük el ugyanazt a ha-
tást, ha a tévében nézzük ugyanazt a mesét. A belsõ képek kulcsai

a szorongásos problémák oldásának. A gonosz részeket a
gyermek épp csak annyira jeleníti meg magának, amen-

nyire még képes feldolgozni. Ezzel ellentétben a tele-
vízió képernyõjén feldolgozhatatlan sebességgel kö-
vetkeznek egymás után a képek, s így nem megy vég-
be a belsõ képalkotás.

Vén Attila

  

2021. október 23. van, 65 év telt el 1956 õszének eseményei óta.
Minden évben emlékezzünk, a múltnak tisztelettel adózzunk. Ma
már október 23. a törvény erejénél fogva is ünnep, munkaszüneti
nap. És nem azért, mert október 23-án nem kell iskolába, vagy dol-
gozni menni. Nem azért, mert ezt számunkra bárki is kötelezõvé
teszi! Törvény erejénél fogva ugyanis nem lehet nemzeti ünnepet
elrendelni. Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet a szívé-
be fogad, az emberek átszellemülnek az emlékezés pillanataira, és
gyermekeink is tudják, mit köszönhet Magyarország azoknak a na-
poknak! Ahogy Konfuciusz is mondja: elbeszéljük a múltat, erõt me-
rítünk belõle, és talán megismerhetjük általa a jövõt is! 1956. októ-
ber 23. történései ugyanis a jövõnek szóltak, a pesti srácok értünk,
Magyarország jövõjéért harcoltak.

1956-ban a magyarok változást akartak, le akarták váltani a szov-
jet hatalmat, helyre akarták állítani az igazságon és a szabadságon
nyugvó törvényes rendet. A forradalom alapkövetelését az egész
nemzet osztotta: vissza kell szerezni Magyarország függetlensé-
gét. Az önkényuralom helyett szabadságjogokat, önrendelkezést,
szabad választásokat akart mindenki. Az 56-os forradalmárok való-
jában Magyarország jövõjéért harcoltak, a maguk jövõjét, és a mi
jelenünket építették. Ezért válhattak nemcsak a magyarok, de az
egész világ szemében is hõsökké.

A magyarság történelme során mindig elérkezik az a pillanat,
amikor új, mélyebb összefüggésben jelennek meg a múlt esemé-
nyei. A hõsök útján, a magyar nép tehetségébõl és hitébõl fakadó-
an mindig eljutottunk oda, ahonnét a múlt minden lépése értel-
met nyert, és ahonnét a folytatást is megláthattuk. Halljuk hát
meg a hõsök szavait! Tiszteljük meg õket azzal, hogy megfogadjuk
üzenetüket: egységesség, testvériesség, szeretet! A ezen a napon a
szabadságot ünnepeljük, amelyet féltenünk, óvnunk kell ma is. So-
kan az életüket adták Magyarország szabadságáért, tartozunk ne-
kik annyival, hogy míg élünk, és míg világ a világ, óvjuk, féltjük és
teljes tartalmában megõrizzük!

A mese fontossága a gyermekek életében
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Medina KKözség 
Önkormányzatának 
ügyfélfogadási iideje 

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedden, szerdán, csütörtökön:

800-1200, 1300 - 1600

Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Tel.: 74/434-010.

E-mail: phivatalmedina@tolna.net 
http://www.medinafalu.hu

Orvosi rrendelõ 
hétfõ:1300 - 1500

kedd: 800 - 1000

szerda: 1400 - 1500

csütör tök, péntek: 800 - 1000

Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba 
Tel.: 74/434-078

Védõnõi sszolgálat 
hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ: Andics Edit 

Csa ládseg í t õ  éés  
gyermekjó lét i  sszolgálat

Horváth Gergely 
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:

csütör tök: 1400 -1600

péntek: 1000 -1200

Könyvtár
Kedd és szerda: 1530 - 1730

Vasárnap: 1400 - 1700

Könyvtáros: Görög Erika
medinakonyvtar7057@gmail.com

Tel .: 70/3859-515 
(nyitvatartási idõ alatt )

JÁRÁSI  ÜÜGYSEGÉD
Szerda: 1200 - 1245

Tel: 74/407-499
Isko la  

Tagintézmény-vezetõ:
Ózdi Zsuzsanna

Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Kirchner Erzsébet
Tel.: 74/434-100

Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 74/434-010

Körzet i  mmegbízot t
Paksi Attila, segélyhívó: 107, 112.

ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, in-
gyenes jogi tanácsadás (elõ-
zetes telefonos egyeztetés
szükséges az alábbi telefon-
számon: 0674/412693).
Felhívjuk a figyelmet, hogy e
tanácsadás kizárólag szóbeli
segítségre kor látozódik, az
ügyek szükség szerinti érdemi
továbbvitelére egyéni megbí-
zás adható az ügyvédnõnek.

Információk

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2.
pedig halottak napja a keresztény világban, békében
emlékezzünk halottainkra. 

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Medina Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének a
közterületek tisztántartásával összefüggõ
feladatokkal kapcsolatos 7/2008 (XII.11.) ön-
kormányzati rendelete értelmében az in-
gatlan tulajdonosa/használója köteles
gondoskodni

– az ingatlan elõtti járdaszakasz
(járda hiányában két méter széles te-
rületsáv, illetõleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedõ tel-
jes terület, legfeljebb azonban az épü-
let 5 méteres körzetén belüli terület)
és 

– a járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek mûtárgyai, illetve a ka-
pubejáróknál épített áteresz /át-

ereszek/, valamint a gépkocsi-
behajtók területének

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.

Az ingatlan elõtt, közterületen álló
fák, illetve bokrok ágainak megfelelõ
nyesése szintén az ingatlan tulajdono-
sának/használójának feladata. 

A közterületen álló fák és bokrok ki-
vágása tilos, illetve jegyzõi engedély-
hez kötött!

Az ingatlan tulajdonosa a közterület tisz-
títása során a keletkezett települési szilárd
hulladékot köteles összegyûjteni és elszállí-
tásáról gondoskodni.

dr. Herczig Hajnalka 
jegyzõ

Közérdekû információk

Közvilágítási
hibabejelentés

A településen fellé-
põ (10 db lámpa-

test feletti) szakasz-
hibákat a 06/80-20-
50-20 ingyenes tele-
fonszámon vagy az
araminfo@eon.hu
e-mail címen lehet
bejelenteni az EON

Zrt. felé.

Rittmann László 1932-2021.

"Elsõ a SAKK! Második a SAKK! Harmadik a SAKK! Negyedik a MATEMATIKA!"
"Helycserés támadás!"
S a dolgozatjavításnál a "Putyíí!" Jelentette a jó választ, s a "Putty!" a helyte-
len választ. S mi teljes csendben, izgalommal ültünk a padban és vártuk az
ítéletet. Leskelõdtünk, hogy éppen kinek a dolgozatát javítja a tanító bácsi. 
Jó ideje már, hogy elkerültünk az iskolapadból, de még mindig élesen él-
nek bennünk az emlékek. Igazi egyéniség volt, határozott, szigorú, de fi-
gyelmes. Tudást adott és nevelt. Nevelt az életre. Legyünk tisztelettudóak,
elõzékenyek, s figyeljünk, vigyázzunk egymásra. Igyekezett ezekben min-
dig példát mutatni. Emlékszem egyszer látott biciklizni, s mivel karommal
jeleztem a kanyarodás elõtt, másnap adott egy ötöst környezetbõl. Az is-
kolai teljesítmény mellett fontos volt számára a gyerek iskolán kívüli éle-
te is. Jutalmazta, ha jót tettünk, s így számunkra is értékké vált jónak, se-
gítõkésznek lenni. 
Drága Tanító bácsi! 
Sokat tanultunk Öntõl. S a sok szép emléken is látszik, milyen nagy hatás-
sal volt az életünkre. Amíg élünk, Ön is élni fog, mert emlegetni fogjuk, s
szeretettel, örömmel gondolunk vissza a régi 2-4-re!
Legyen békés pihenésük Manyi tanító nénivel! S már látom a szemem elõtt,
az angyalok leendõ sakkcsapatát! 

Siklósi Krisztián
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Az idei tanévben iskolánkban 5. alkalom-
mal avattuk fel elsõseinket. Büszkén mond-
ták fel a fogadalom szövegét, melyben töb-
bek között azt is megfogadták, hogy be-
tartják az iskolai szabályokat és rendesen
tanulnak.

A fogadalomtétel után emléklapot és
névre szóló bögrét kaptak, mellyel emlé-
kezetessé szerettük volna tenni számukra
ezt a napot.

Az avatás után jó hangulatú kézmûves
foglalkozáson és arcfestésen vehettek
részt tanulóink. Szeretnénk ezt a szép ha-
gyományt a továbbiakban is folytatni!

2021. október 8. Medina 
Ózdi Zsuzsanna koordinátor

Október 8-án egy év kihagyás után újra
megszervezhettük mesedélelõttünket az
óvodában. Mint minden évben a népme-
se napjához, Benedek Elek születésének
napjához közel (1859. szeptember 30.)
rendezzük meg. 

A már több mint 20 éve megrendezés-
re kerülõ programunknak ugyanaz az ér-
téke és mondanivalója, mint az elsõ alka-
lommal megrendezett „Mesemondó ver-
senynek”. 

Az, hogy még ennyi idõ után is jönnek
kis mesemondók erre az eseményre, bi-
zonyítja, hogy a mostani óvodás kisgyer-
mekek is, nagyon szeretik a meséket
hallgatni, átélni, elmesélni.  

A népmese egy olyan nyelvi kincs,
amely nem csupán csodálatos anyanyel-
vünk megõrzésében segít, hanem általa
visszatalálunk gyökereinkhez. Útmuta-
tást, megoldási mintákat kap belõle gyer-
mek felnõtt egyaránt.

A mese hatással van a gyermek be-
szédfejlõdésére, képzelõ erejének alaku-
lására, érzelmi gazdagodására, szociális
kapcsolatainak fejlõdésére. Különösen
fontos ez a mai digitális világban ahol
visszaszorult a kommunikáció és az ott
alkalmazott nyelvezet háttérbe szorítja
anyanyelvünket, az elvárható szókincset,
amivel gördülékenyen kifejezhetjük ma-
gunkat az egymás közti beszélgetés so-
rán.

A gyermek a mesén keresztül megta-
nulja felismerni az események közötti
összefüggéseket, történeteket értelmez-
ni és átlátni az egyszerû emberi kapcso-
latokat. Ezekben a felismerésekben nagy
szerepünk van szülõknek és pedagógu-
soknak egyaránt. Óvodánkban fontos-
nak tartjuk a napi mesélést a népmesék
megismertetését óvodásainkkal. 

Kilenc kisgyermek Kistormás, Kölesd,
Medina óvodáiból vállalta, hogy elmond-

ja kedvenc meséjét. Közülük három me-
dinai nagycsoportos Rafajlovics Zorka,
Szathmáry Fédra és Sáfrány Levente. 

A mesedélelõtt Molnár Orsi mûsorá-
val indult. Amíg a zsûri, az ovistársak és
a szülõk hallgatták a meséket, a többi
kisgyermek kézmûves foglalkozáson ve-
hetett részt Cselkó Dóra nénivel a Hu-
mánszolgáltató központ munkatársával.
Idén nem állított fel a zsûri sorrendet.
Minden kis mesemondó az ajándék mel-
lé nagyon sok dicséretet és bíztató szót
kapott. A zsûri értékelése után egy báb-
játékot is megnézhettek a gyerekek. A vi-
dám délelõtt után Sárdiné Iker Anna –
Panni néni által készített ebédet fo-
gyaszthatták el a vendég és helyi óvodá-
sok. 

Mindhárom me-
sélõ ovisunkra,
Zorkára, Fédrára és
Leventére nagyon
büszkék vagyunk! 

Köszönetet sze-
retnék mondani
minden segítõnek,
aki hozzájárult a
rendezvény sikeres
lebonyolításához.

Mesedélelõtt 
az óvodában
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A 2021. évi Medina Község Díszpolgári címét Csiz-
madia János medinai novellaírónak adták át. 

A számos elismerésben részesült és több díszok-
levéllel jutalmazott Csizmadia János írásaiban sze-
replõ medinai emberek példaképpen mutatják be
az életutak részét képezõ egységet, összetartozást
és a feltétel nélküli szeretet megtartó és felépítõ
erejét, ami az élet nehézségének átvészeléséhez fel-
tétlenül szükséges. 

Novellái megoldást kínálnak a modern világ és az
emberiség által feltett kérdésekre és választ is ad-
nak. 

Lejegyzett írásaiban tovább viszi azokat a felbe-
csülhetetlen erkölcsi és emberi értékeket, amit szü-
leink, nagyszüleink elkezdtek, megadva nekünk a
helyes úton való biztos járást, irányt és a folytatást. 

Csizmadia János három novelláskötetét nem-
csak Medinán, hanem másik 7 településen is felol-
vasóestek keretében megismerhették az érdeklõ-
dök. 

Írásai múltbéli hagyatékot jelentenek, emlékek,
valódi gyöngyszemek, útmutatók és a mindenkori
helyi társadalom térképrajzolói. 

SOK SZERETETTEL GRATULÁLOK!

Tisztelettel

Topánka-Révai Lilla Irén

A puli a szomszédom. Lon-
csos, poncsos, loboncos,
gizzel-gazzal, ragadánccsal te-
leszõtt a bundája. Hivatalos
nevét nem ismerem Pulinak
szólítom, s így is örül minden
találkozásnak. 

Valahogyan csak idecsöp-
pent az idõs fekete puli mel-
lé, olyanforma betanuló idõ-
re, hogy tudja mikor, miként
kell cselekedni, s megszokja
az udvari szokásokat. Külön-
ben a növendék, majd lassan-
lassan "székfoglaló" ifjú egyre
jobban felfedezi az udvari
zeget-zugot, belebújik min-
denhova, megszaglász min-
den szagolhatót, s megugat
vagy vicsorít a neki nem tet-
szõre! Egyre gyakrabban hal-
lom fiatalosan sivalkodó
hangját, a gazdasági udvar-
nak szüksége is van rá, mert
a közeli, de egyelõre titkos
helyen tanyázó róka, alkal-
manként egy kakast, máskor
egy tyúkot vadászott le magá-
nak. Próbálkoztam az ifjú Pu-
li kegyeit elnyerni! A drótke-
rítésen keresztül nézeget-
tük, méregettük egymást,
közeledett felém, meg nem
is. E témában óvatos voltam
én is, mert hajdanán bizal-
maskodni próbáltam ismerõ-
söm bundijával, s õ cserébe

bekapta az ujjamat. Nem volt
vészes, csak annyira, hogy
tudjam, hogy a kutya az ku-
tya. Már érzékelem, látom,
hogy a Puli más! Egyre job-
ban tetszett kiteljesedõ férfi-
as hangja, s alkalmanként a
kerítés vasára is ágaskodott, s
apró, kis udvarias vakkantás-
sal jelezte, hogy neki bizony
jól esne egy kis simogatás.

Történt egyszer, hogy hal-
lom a hangját, de nincs a ku-

tya. Egyszer, kétszer, több-
ször! Rákérdeztem a szom-
szédomtól: 

– Hol a Puli? 
– Ott van az udvaron! – vá-

laszolt. – Éppen ott fut! 
Néztem, de nem akartam

felismerni, mert a külseje
úgy megváltozott. A nagy
nyári hõség okán fürdõbe és
kozmetikába vitték, mert ki-
lógó nyelvével nem tudta ki-
lihegni teste felesleges mele-

gét. Megnyírták! Még fiatalo-
sabb lett mint volt. 

Alkalommal csalogattam
is: – Puli! Valóban Te vagy? 

Kissé vonakodva, kissé
szégyenkezve, de felkapasz-
kodott a kerítés vasára, én
meg mondom neki, hogy
nyári ruhája divatos is, egész-
séges is, mutatós is, éppen
olyan, mint egy igazi Pulihoz
illik, a legújabb divat. Megér-
tette amit mondtam, mert a
kutyák nagy családjában a
pulik a legértelmesebb pere-
puttyhoz tartoznak. Forgatja
is pofácskáját, jobbra is, bal-
ra is, hajtja elõre fejét, hogy
kontyának markocolásától el
ne feledkezzek. Reggelente
átnéz az udvarunkba meg-
ugatja a bokor alján lustálko-
dó, kalandozó kedvében lévõ
kandúrt. 

Többször is mondtam ne-
ki: Te Puli, csinos vagy eb-
ben a nyári viseletben, s ha
egy flancosan kiöltözött vá-
rosi dáma pórázon sétálna, a
többi csúszó-mászó, korca
zsebikutya között Te lennél
a király!

Most így vagyok a Pulival.

Konrád László
Egyed Antal díjas 

helytörténész

Szösszenetek
Falunk fiatalja lassan gurul bringá-
jával Burgundia alig lejtõjén. Kor-
mányt nem kell fognia, a gép isme-
ri a járást. Ezért hát két tenyérrel
markolja feldúsított narancsitalos
flakonját, s kikortyolja az utolsó
nyeletet. A következõ pillanatban a
ház elõtti frissen kaszált fûben lan-
dol a mûtárgy. Ledobta. Majd nad-
rágjának zsebébõl "ices-teás" üve-
get kihúzza és a szemben szomszéd
udvarába dobja. A falu szemétgyûj-
tõje úgy tíz méterre!

****Szombat reggel, hajnali 8 óra körül
rendezem tujabokraim borzásra
nõtt ágait, körben tépem falunk ár-
kának dús gazait. A következõ pilla-
natban: – A fiatalok még alszanak,
de a t…r úr máris dolgozik? Isten
áldja meg a két dolgos kezét!!! –
hangzik a dicséret. Nekem ilyen
szépet még nem mondott senki!
Megköszönni nem tudtam, mert el-
suhant. Most utólag köszönöm a jó-
ságos kívánságot: Laci bácsi.

Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész

MEDINA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRI CÍMÉT KAPTA
MEG A MEDINAI KARIZMATIKUS NOVELLAÍRÓ
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