Monostori
pletykaűző hírmondó
2017. július–szeptember

MEGHÍVÓ
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.”
Sütő András
Monostorpályi Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a
2017. október 2-án (hétfő) 17:00 órakor
tartandó
idősek napi rendezvényére.
Helyszín: Monostorpályi Művelődési Ház.
17:00 Köszöntő
Helyi művészeti csoportok bemutatkozása:
• Thuolt István Általános Iskola előadása
• Rozmaring Néptánc Egyesület bemutatója
• Monostorpályi illetve a Fantasy Tánc Show
programja
Tóth Károly: Nosztalgia-Operett műsora
„Mindennapi kenyerünk” – házi sütésű
sütemények kóstolása
„Ne dühöngj, hogy megöregedtél,
van, akinek ez sem sikerül!”
George Bernard Shaw
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Polgármester válaszol
Tisztelt Polgármester Úr!
Aki a kérdéseket felteszi: Sáfrányné Félegyházi Beáta könyvtáros
Aki válaszol: Szabó József polgármester
Kérdés: Kezdjük azzal, amivel a múltkor befejeztük.
Akik tartoznak az előző víz szolgáltatónak, azokkal
mi van, illetve mi lesz?
Válasz: Többet és újabbat most nem tudok erről
mondani, mint júliusban. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRt 2018. május 31-én végelszámolással megszűnik! Akinek tartozása van még a
cég felé, az számíthat rá, hogy a következő hónapokban a végelszámoló a tartozást át fogja adni egy végrehajtónak, aki a saját díjával növelt összeget fogja
letiltani, behajtani az adóson! Akitől a végelszámoló
nem tudja jövő év májusáig behajtani a tartozást, az
valószínűleg átkerül az illetékes Önkormányzathoz
úgy, hogy a végelszámolás során kifizetésre kerülő
vagyont az adott településen élők tartozásával csökkentik! Akkor már a mi feladatunk lesz ezeknek a
tartozásoknak a beszedése, melyet meg is fogunk
tenni! Monostorpályi tekintetében ez az összeg közel
1,5 millió Ft, melyben van 100 Ft körüli tartozástól a
270.000.-Ft-ig minden! Természetesen, ezen lakosainknak, mint ahogyan a csatornára az elmúlt 18 hónapban még rá nem kötötteknek sem tudunk újabb
támogatást, segélyt vagy kedvezményt biztosítani a
talajterhelési bírság, valamint a tartozásuk miatt!
Kérdés: A nyár folyamán nagy munkálatok folytak
az óvodában és a konyhán! Hogyan állnak ezek?
Válasz: Valóban, igyekeztünk a nyári szünet idejére
időzíteni az óvoda fejlesztésének újabb ütemét, valamint a konyhának a felújítását! Ez két különböző pályázatból valósul meg. Az egyik az óvoda belső átalakítását, az ebédlő bővítését tartalmazza, mely szeptember
4-re többé-kevésbé el is készült, valamint tartalmazza
egy tornaszobával való bővítését az óvodának, mely
még folyamatban van. Egy másik pályázatból felújítjuk
a konyhát, ahol a mai kornak megfelelő befúvó és elszívó rendszer kerül kiépítésre, új üstök, gázzsámolyok,
burgonyakoptató, kombi pároló-sütő, nagyteljesítményű ipari mosogatógép, valamint a tálalást könnyítő
és gyorsító tálcás kiadagolást lehetővé tevő vízfürdős
melegen-tartó kitálaló pult is beszerzésre került!

Kérdés: Az étkezéssel kapcsolatosan is jött kérdés,
hogy miért kell majd az ebédlőbe átjárni tízóraizni?
Illetve uzsonnázni akkor miért nem?
Válasz: Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert akkor most néhány dolgot tudunk tisztázni! Először is
semmit sem kell! Az önkormányzatoknak az a feladata, hogy biztosítsa az étkezést az intézmények
rendelése alapján, azaz a megrendelt adagokat elkészítse és az ebédlőben azokat kitálalja! Itt jegyzem
meg, hogy az iskola fenntartója, a KLIK még nem
is rendelt a konyhától egyetlen adag ételt sem! Ettől függetlenül természetesen az önkormányzatunk,
ahogyan már több éve mindig, ingyenesen biztosítjuk a gyerekek részére az étkezést. DE és itt jön a
lényeg, nem feladatunk az étel szállítása, és nem adhatunk ki olyan ételt, amihez nincs megfelelő tálalási
lehetőség! Mire is gondolok! Többször kérték már a
szülők, hogy a tízóraihoz nem lehetne-e meleg teát,
tejet, kakaót adni, vagy nem lehetne-e tojás rántottát, virslit biztosítani a gyerekeknek? De, lehet, azonban ehhez a jogszabályi feltételek csak az étkezőben
adottak. Ahhoz, hogy bármilyen meleg ételt adjunk
a gyerekeknek, biztosítani kell a megfelelő étel hőmérsékletet, mely legalább 63oC! Ezt egy megfelelő
főző-, vagy tálalókonyha tudja biztosítani! A melegen tartó edényekkel a szállítást meg lehet oldani,
de tálalókonyha hiányában a forró ételnek és italnak
a kitálalása baleset veszélyes lehet, nem biztonságos! Azt gondolom, hogy mind az Önkormányzat,
mind a főzőkonyhánk mindent meg tesz azért, hogy
a jogszabályokat is betartva, és a gyerekek számára
is egészséges, ízletes és elégséges ételt tudjunk biztosítani! Ezért is álltunk értetlenül, amikor valaki
feljelentést tett az étel iskolába történő átszállítása miatt, majd most meg azt hallom, hogy eláznak
a gyerekek, ha még tízóraizni is át kell menniük az
ebédlőbe! Természetesen a szállításban semmilyen
szabálytalanságot nem találtak a hatóság szakemberei, de jó lenne, ha mindenki el tudná dönteni, hogy
mit akar! Mi, a ’80-as években, amikor még a Koló
iskolában is volt tanítás, onnan jártunk az ebédlőbe, valóban biztos volt olyan, hogy esett az eső és
megáztunk, de szerencsére mindenki túlélte és senkinek a szülei nem panaszkodtak emiatt. Lehet, sőt
biztosan más világ volt akkor, hiszen ha valaki nem
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tudott a gyerekének megfelelő ruházatot, cipőt, esernyőt, vagy esőkabátot biztosítani, akkor azt inkább
szégyellte, és a saját hiányosságait eszébe nem jutott
volna mindenféle nyakatekert indokkal másra, különösen a konyhára, vagy a Tanácsra hárítani, őket
okolni! Azt javasoltuk az iskolának, hogy amikor a
konyha visszaköltözik a Damjanich utcára, akkor
próbáljuk ki közösen, hogy tízóraira is átmennek a
gyerekek az ebédlőbe, hogyan tudják ezt idővel is
összekoordinálni, és a tapasztalatokról néhány hét
után újra egyeztetünk.
Kérdés: Részben ehhez kapcsolódik egy másik kérdés, lesz-e zebra a gyerekeknek a Kossuth utca –
Damjanich utca sarkon?
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Válasz: Ez is egy visszatérő kérés, és kérdés szokott
lenni! Most a nyáron volt egy előzetes egyeztetésem
a Magyar Közúttal és a Közlekedési Hatósággal, ahol
még mindig több milliós költsége lenne egy gyalogátkelőnek, melyet az Önkormányzatunknak kell
fizetnie. Most erre nincs keretünk!
Köszönöm szépen a válaszokat! Kérek minden kedves olvasónkat, hogy kérdéseiket, amelyekre választ
szeretnének kapni a Polgármester Úrtól, továbbra is
juttassák el a könyvtárba és a következő számunkban megkérdezzük!
Köszönöm szépen a kérdéseket!
Sáfrányné Félegyházi Beáta

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2017. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. §. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 21/A.§. (2) bekezdésében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
§
(1) A rendelet hatálya az Monostorpályi község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.)
11.§-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.
(2) Több kötelezett esetén a talajterhelési díj olyan
arányban terheli az egyes kötelezetteket, amilyen
arányban őket a vízdíj fizetési kötelezettség terheli.
Több haszonélvezőt és használót egyenlő arányban,
egyetemlegesen, több tulajdonost a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben, egyetemlegesen terheli a fizetési kötelezettség.
A talajterhelési díj megállapítása,
bevallása, megfizetése

2. §
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell a rendelet
mellékletében meghatározott számítási mód szerint megállapítani és az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz
önbevallással bevallani.
(2) A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak az
Monostorpályi Község Önkormányzat Talajterhelési
díj beszedési 60600015-11088963 számú számlájára
félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 31-ig, illetve az adóév szeptember 15-ig kell megfizetni.
(3) A közüzemi vízbekötéssel vagy egyedi vízbeszerzési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátó mentes
a talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól.
(4) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet vagy
ingatlannal rendelkezik, bevallásában az adatokat
telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.
Ellenőrzési, adatszolgáltatási
és eljárási szabályok
3. §
(1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság
részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles a kibocsátó részére szolgáltatott ivóvízmennyiség vonatkozásában,
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korrigálva az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz , valamint a locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz (a házi ivóvízhálózatra telepített locsolási vízmérőn mért, elkülönített
locsolási cél vízhasználat) mennyiségéről.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezetet
a kibocsátók szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről.
(3) Az (1) - (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a
tárgyévet követő év március 15-ig kell teljesítenie az
adatszolgáltatásra kötelezetteknek.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra
kötelezett az évközi változásról (kötelezettség megszűnése csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog változása) a tudomásszerzéstől számított
30 napon belül szolgáltatja az (1)-(2) bekezdésben
meghatározott adatokat.
(5) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési és
adóztatási feladatokat a jegyző az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.
(6) A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettséget
érintő olyan változást, melyről egyéb hatóságok külön jogszabályban meghatározottak alapján a jegyzőt nem kötelesek értesíteni, annak bekövetkeztétől
számított 15 napon belül közvetlenül a jegyzőnek be
kell jelentenie.
(7) Az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot tevő, talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról és a
díjmentességekről a jegyző nyilvántartást vezet. A
nyilvántartásban szereplő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a talajterhelési díj
megállapítására, valamint a bevallások ellenőrzésére
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lehet felhasználni.
Díjfizetési mentesség, kedvezmény
4. §
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó:
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn
keletkezett vízfogyasztása után, amennyiben az ingatlanon nincs épület.
b) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával
mért vízfogyasztása után.
(2) 75 %-os díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót abban az esetben, ha az ingatlanon a közműves
ivóvízellátás kizárólag a kerti csapon biztosított, fogyasztása nincs és életvitelszerűen nem lakott az ingatlan.
5. §
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a megépült és műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára 2017. szeptember 30-ig ráköt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség abban az
esetben illeti meg a kibocsátót, ha vállalja, hogy
2017. szeptember 30-ig a talajterhelési díjjal érintett
ingatlant a közcsatornára ráköti.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2017. augusztus 28. napján lép hatályba.
A jelen rendeletet 2017. augusztus 26. napján kihirdettem.
Juhász Péter
jegyző
melléklet a 15/2017. (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelethez

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSRA KÖTELEZETT
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 15/2017. (VIII.
26.) számú önkormányzati rendelete alapján
Adóalany:
Magánszemély kibocsátó
Neve: ..........................................................
Születési neve: ...............................................................
Születési helye: ............................................., ideje: ............. év .............................. hó ......nap
Anyja neve: ......................................................................................................................
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Adóazonosító jele: ............................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................
Nem magánszemély kibocsátó
Neve,elnevezése:...........................................................................................................................
Rövidített cégneve: .......................................................................................................................
Adószáma: ..................................................
Cégjegyzék száma: .......................................................
Címe, székhelye: ..........................................................................................................................
telephelye: ..............................................................................................................................
Képviselőjének neve, címe, telefonszáma:........................................................................................
Szabó József
Juhász Péter
polgármester
jegyző
II. Azon ingatlan címe, helyrajzi száma, amelyre tekintettel a talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezett:
4275 Monostorpályi, ................................................ , út, utca, tér .................. hsz. ..............hrsz.
A fenti adatokkal Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (……) önkormányzati rendelete alapján kérem adóalanyként történő nyilvántartásba vételemet.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Monostorpályi, 20........ év ......................... hó ........... nap
.
........................................................................
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
melléklet a 15/2017. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS

talajterhelési díj megállapításához helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján
alkalmazott szennyvízelhelyezés esetén (helyrajzi számonként külön-külön)
…. évi
A./ Kibocsátó azonosító adatai:
Neve: ………………………………………………………………………………………….
Leánykori neve: ………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ……………………………………………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………..
Vállalkozás esetén:
Adószám: ……………………………………………………………………
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………...
Számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………..
Statisztikai számjele : ………………………………………………………………………….
Székhelyének vagy telephelyének címe: ……………………………………………………… ………………
…………………………………………………………………………………
B./ Talajterheléssel érintett ingatlan
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Címe: Monostorpályi …………..………..………… utca……….házszám...…ajtó Hrsz-a:…………………….
C./ Talajterhelési díj alapjának megállapítása
I. Talajterhelési díj alapja
1. A Debreceni Vízmű Zrt. által szolgáltatott víz mennyisége …... évben
II. Díjalapot csökkentő tényezők

m3

2. A Debreceni Vízmű Zrt által igazolt locsolási célú felhasználás

m3

3. Szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal (munkalappal) igazolt szennyvíz
mennyisége

m3

III. Talajterhelési díj mértékének megállapítása
4. Díjfizetési alap (1. sor – 2. sor – 3. sor) (A)
5. Egységdíj mértéke (E)
6. Területérzékenységi szorzó (T)
IV. Talajterhelési díj mértéke A x E x T ( 4. sor x 5. sor x 6. sor)
75%-os kedvezmény (A bevallás E pontja szerinti)
V. Fizetendő talajterhelési díj (IV. sor összege)

m3
1200,- Ft/m3
1,5
Ft
Ft

D./ Mentesség:
Az önkormányzat rendelete alapján adómentes?
Igen/Nem*
*A megfelelő rész aláhúzandó, és a közszolgáltató igazolása csatolandó!
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után …….m3, mivel az ingatlanon nincs épület.
b) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után …….m3
E./ Kedvezmény
Igen/Nem*
*A megfelelő rész aláhúzandó,
75 %-os díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót abban az esetben, ha az ingatlanon a közműves ivóvízellátás
kizárólag a kerti csapon biztosított, fogyasztása nincs és életvitelszerűen nem lakott az ingatlan.
Monostorpályi , ……év………………..hó…………nap
………………………………..
(cégszerű) aláírás

Kedves Lakosok!
Először is szeretném megköszönni az előző írásomat
megfogadóknak, akik figyelembe vették kérésem a
hulladékok égetésével, az avar- és kerti hulladék
égetésével, az ebek elzárásával, stb. kapcsolatban.
Remélem, hogy a jó utat választók után az egyre
kevesebben lévő, de mégis jogszabályt szegők egyre kevesebben lesznek, végül mindenki beáll abba a
sorba, amelyet községünk nagy számú lakosai már
követnek, példát mutatva ezzel másoknak is.

Közlekedésbiztonság: megkezdődött az óvoda, iskola, a gyermekek nagy számban közlekednek reggel,
majd a 16 óra körüli időszakban az utcákon gyalogosan vagy biciklivel. Fokozott figyelmet fordítsunk
rájuk ezen intézmények környékén és az utakon
körültekintők legyünk, hiszen sok-sok kicsi gyermek biciklivel is közlekedik. Nekik még az egyensúlyérzékük nem olyan stabil, előzésükkor legyünk
kiemelt figyelemmel biztonságukra. Az úttesten való
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átkelésük a takarékszövetkezet és az óvoda környékén a leggyakoribb, ez utóbbi tekintetében a tízóraiztatás és az ebédeltetés időszakában (10 és 13 óra
között); kérem, hogy ezeken az útszakaszokon 30
km/h-nál gyorsabban ne közlekedjen senki!
Hulladékégetés: Már-már azt kell mondjam, nem
kapunk bejelentéseket a hivatalban, viszont az egyre
hidegebb idő bekövetkeztével bizony előfordulhat,
hogy mégis a kazánt választja valaki a műanyag vagy
egyéb más nem égethető hulladék eltűntetésére.
Kérek mindenkit, hogy ezt továbbra se tegye, emlékezzenek a pár hete kiküldött szóróanyagban leírt
bírságok gigászi „méretére”, nem elfeledve mindezek
környezetkárosító hatását! Használjuk a továbbiakban is ezekre a szelektív szigeteket, hiszen ezért lettek kihelyezve. De azt kell mondjam, hogy lassan, de
biztosan kezdenek megszűnni a műanyag égetések,
remélem véglegesen.
Kerti gaz égetése: Itt van az ősz, itt van újra. Most
kezdődnek az égetések, viszont felhívom figyelmüket, hogy az csak november 15-ig – ünnepnapok kivételével - hétfőtől-szombatig 7.00 óra és 19.00 óra
között engedélyezett, figyelembe véve, hogy tűzgyújtási tilalom esetén tilos! Ahogy eddig is, továbbra is
legyünk figyelemmel a szomszédokra és az utcában
lakókra, minél hamarabb égessék el a gazt (ha nem
a komposztálást választják, bár én ezt javasolnám);
csak száraz gazt égessenek, ne hagyják kojtolni.
Szennyvízhálózatra történő rákötés: Megint csak
azt tudom elmondani, amit eddig: aki még nem
kötötte rá ingatlanát a szennyvízhálózatra, mielőbb
tegye meg, mert a talajterhelési díj összege százezres tételeket is elérhet! A talajterhelési díj rendelet
az újságban megjelentetésre kerül, így erről most
több szót nem is ejtek, csak annyit, hogy tanulmányozzák át, és fogadják meg tanácsom azok, akiknek
még a rákötési feladat teljesítendő kötelezettségként
jelentkezik.
Kóborkutyák: a bejelentések száma igen csökkent,
viszont a falut járva csak-csak lehet látni ide-oda
bóklászó kutyákat. Ismételten kérem azokat, akiknek nincs megkötve a jószága, a kerítését csinálja
meg, mert vagy a kutya olyan rafinált, hogy kimászik (ez esetben megkötést javasolok), vagy rés van
a pajzson, kibújik valahol. A csalingázó ebek veszélyt jelentenek a többi járókelőre, balesetet okozhatnak, és többek között nekik sem jó, ha elgázolják
őket. A közterületen tartózkodó ebek tekintetében
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a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény ide vonatkozó szakaszainak
megszegésével, az ebtartó a „Veszélyeztetés kutyával”
tényállását valósítja meg. A szabálysértés elkövetése
szankciót vonhat maga után, az elkövető szabálysértési bírság kiszabására számíthat. Helyszíni bírság
esetén 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig, egyéb esetben pedig
5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet a bírság összege. Előzzük meg a bajt és most nem csak a bírságok
megfizetésére és azok nagyságára gondolok!
Házibuli, névnap, születésnap ünneplése: Isten éltessen minden érintettet! Viszont előfordulnak bejelentések felém, hogy igen hangosra sikeredik mindez. A közvetlen környezetben lakó szomszédok nem
tudnak pihenni éjszaka, vagy akár a nappali órákban
a hangoskodás, a feltekert hangon szóló zene miatt.
Vannak olyanok is, akik szinte majd minden hétvégén buliznak, hangoskodásukkal zavarva mások
nyugalmát. Igen, ez csendháborítás szabálysértését
meríti ki, tévhit, hogy a szomszédos lakosokat zavaró, hangos tevékenységet csak 22 óra után nem folytathatunk.
Mások nyugalmát zavaró hangos tevékenység (különös tekintettel: udvaron, nyitott térben erősítő és
egyéb technikai eszközök igénybevételével zenehallgatás) folytatása tilos, napszaktól függetlenül.
Természetesen nem arról van szó, hogy ne lehetne
családi eseményeket megünnepelni, vagy kerti munkákat végezni, de mindezt a szomszédjaink szükségtelen zavarása mellett kell végezni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény, 195.§-a szerint:
(1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy
az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön,
továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy
mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett
természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. A
fenti szabálysértés elkövetése miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.
A pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 150.000 Ft, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 300.000 Ft.
Kérek mindenkit, hogy a békés egymás mellett élés
szabályait tartsuk be, a szomszédok szükségtelen
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zavarása elkerülésével.
Hulladékgyűjtés: 2017. október 10. napjától már
nem cégünk fogja végezni a szemétszállítást a településen, erről részletesen az M.F.Ü. Kft. ügyvezetője
ír az újságban.
Egyéb:
Önkormányzatunk ismét pályázatot nyújtott be a
barnakőszén támogatására, jelenleg az elbírálása
folyamatban van. Sikeres pályázat esetén az elmúlt
évekhez hasonló szabályozási módszer alkalmazásával szeretnénk majd szétosztani a tüzelőanyagot az
arra jogosultak számára.
Az ősz beköszöntével nem múlik el az utcafronti
zöld területek rendbetartási kötelezettsége és az árkok takarítása sem. Volt már olyan, aki azt mondta
nekem, hogy ha kiszárad a fű, az már nem zöld, akkor is karba kell tartani? Igen, akkor is, kiemelten a

saját portánk és a település rendezettségének megtartása érdekében.
Javaslom mindenkinek, hogy téli tüzelőt mihamarabb szerezzen be, mivel a szén és fa tüzelő árak az
idő előrehaladtával drasztikusan emelkedhetnek.
Önkormányzatunk a folyamatban lévő projektek és
egyéb feladatainak elvégzése érdekében, kiemelten
a község fejlődését szem előtt tartva elég gyakran
végez az utcákon traktoros munkákat. Kérek mindenkit, hogy vegyék figyelembe, a munkát el kell végezni, az átmeneti „kellemetlenség” nem tart sokáig,
hiszen pár nap alatt a feladat teljesítésre kerül.
Egyenlőre ennyit szerettem volna írni, remélem segítségükre voltam.
Juhász Péter
jegyző

Kedves Lakosok!
Településünkön a hulladékgyűjtést és annak elszállítást 2015. január 1. napjától a Monostorpályi M.F.Ü.
Fejlesztési és Üzemeletetési Nonprofit Kft. végezte.
Önkormányzatunkkal együttműködve igyekeztünk
mindig a Tisztelt Lakosaink kéréseinek eleget tenni, ezért is vezette be a Képviselő-Testület a helyi
rendeletével azokat a lehetőségeket, amelyek zsákos
módszer alkalmazásával akár 50%-os fizetési megtakarítást is eredményezhettek.
A rendszer azt kell mondjam, nagyon jól működött,
így a hulladék mennyisége a településen a 2/3-ára
csökkent az előző évekhez viszonyítva.
A jogszabályi környezet változása végett a cégünknek további engedélyeket kellett beszereznie, mely a
megfelelőségi tanúsítvány megszerzésével összességében meg is valósult. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) tartalmaz sajnos olyan elemeket,
előírásokat, melyeket rajtunk kívül álló okból nem
tudtunk teljesíteni, ilyen pl.: a szolgáltatási terület
50.000 főt meghaladó nagysága. Mindenki előtt ismert gondolom, hogy Monostorpályin kívül még
Bagamérban és Sárándon is szolgáltattunk, a három
településen élő lakosságszám 7.000 fő körüli. Ezt
figyelembe véve adódott az az anomália, mely során a megfelelőségi tanúsítványt kiadó NHKV Zrt.
visszavonta azt 2017. április 9. napjával tekintettel
arra, hogy az ellátási terület nem éri el az OHT-ban
előírt nagyságot. A hulladékról szóló törvény előírásait figyelembe véve mi, mint közszolgáltató a hulladékgyűjtési feladatot elláthatjuk 2017. október 9.

napjáig, utána már sajnos jogszabályi előírás miatt
ezt nem tudjuk megtenni, mert nem lesz rá lehetőségünk.
Az önkormányzat eleget fog tenni feladatellátásának
a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásával azzal, hogy már a katasztrófavédelmi igazgatóság
felé jelzéssel éltek és kérték a kijelölés biztosítását,
mellyel a településen a hulladékgyűjtés továbbra is –
reményeink szerint – zökkenőmentesen fog történni, valamint a közszolgáltató kiválasztására közbeszerzési kiírás is történik. Hogy pontosan mely cég
fogja ezen feladatot ellátni, arról még nincs információnk, nagy valószínűséggel a debreceni székhelyű
DHK Kft, amely több környező településen is gyűjti
a szemetet. Az önkormányzat már felvette a DHK
Kft ügyvezetőjével a kapcsolatot és jelzéssel élt felé,
hogy továbbra is szeretnék alkalmazni a jövőben a
zsákos módszert.
Természetesen ez még a jövő zenéje, hogy a kijelölést
követően ki lesz a szolgáltató a településen, valamint
az is, hogy a közbeszerzési kiírást követően mely cég
(cégek) jelentkeznek ajánlattevőként és nyújtanak be
reményeink szerint a kiírás tartalmának megfelelő
és végeredményében nyertes ajánlatot. Ezen információ birtokában a kijelölt és/vagy nyertes ajánlatot
tevő cégnek kötelessége lesz tájékoztatni a lakosságot mindezekről (pl.: mely napokon szállítja a szemetet, biztosítja-e a zsákot, ha igen, akkor milyen
áron, stb-stb.), hogy mely feltételek vállalása mellett
fogja ellátni Monostorpályiban a hulladékgyűjtést és
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szállítást. Cégünk a közszolgáltatási tevékenységét a
továbbiakban már csak alvállalkozói minősítésében
láthatná el; ezzel kapcsolatban is – az önkormányzattal együttesen – erőfeszítéseket tettünk, sajnos
rajtunk kívül álló okok miatt szerződéskötésre még
nem került sor. A közszolgáltató váltás természetesen nem eredményezi az eddigi kintlévőségek behajtásának elmulasztását, a hátralékok továbbra is
behajthatók maradnak, melynek végrehajtója a NAV.

Összességében szeretném mindenkinek megköszönni a cégünkbe vetett bizalmat, valamint az önkormányzati rendeletben előírtakhoz való pozitív
alkalmazkodást, mellyel nagyban hozzájárultak a
hulladékgyűjtésünk ellátásának sikeres végrehajtásában.
Kondor Ernő
Ügyvezető

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2017.08.30.

Az iskolakezdéshez kapcsolódó közlekedésbiztonsági teendőkről, a gyermekbalesetek megelőzéséről
Az őszi időszakban az iskolakezdés kiemelt figyelmet
követel a közúti forgalomban résztvevőktől éppúgy,
mint a közlekedés rendjét felügyelő rendőröktől.
A balesetek elkerülése érdekében a Berettyóújfalui
Rendőrkapitányság fokozott figyelmet fordít szeptember hónapban, az iskolák környezetében lévő
közutak közlekedési rendjére.
A napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában szeptember 1-től azoknak az általános
iskoláknak a közelében, ahol közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, fokozott rendőri jelenlét
kerül megszervezésre. Az ott szolgálatot teljesítő
kollégáink ügyelve a közlekedés rendjére, felhívják
a szülők figyelmét a szabályos közlekedésre, valamint segítik a gyalogos átkelőhelyeknél a biztonságos áthaladást. Az iskolák környezetében visszatérő

probléma a tiltótábla ellenére történő szabálytalan
megállás, amely fokozott balesetveszélyt idéz elő.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság hagyományosnak mondható kapcsolatot alakított ki a régió
iskoláival, melynek során a 2017/2018. tanévben is
folytatjuk az un. „iskola rendőre programot”.
Az iskola kezdése kapcsán a következőkre hívjuk
fel a figyelmet:
• A gyermekeket autóval iskolába vivő szülők a személygépkocsival minden esetben
• a kijelölt várakozó- illetve megállóhelyeken álljanak meg,
• a gépkocsiból a gyermekek a jobb oldali ajtókon
szálljanak ki,
• használják a biztonsági öveket, szükség szerint a
biztonsági gyermekülést,
• az úttesten történő gyalogos áthaladást mindig
körültekintően, gyalogátkelőhelyen, illetve ennek
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hiányában a legrövidebb útvonalon, útkereszteződéstől kellő távolságra hajtsák végre.
Kerékpáros közlekedés esetén:
• a szülővel közös útvonal bejárás után engedjék
gyermekeiket önálló közlekedésre,
• kerülni kell a forgalmas, balesetveszélyt magában
rejtő útvonalakat,
• a kerékpárokat az előírásnak megfelelően kell
felszerelni világítóberendezéssel, fényvisszaverő
„prizmákkal”,
• a vagyonvédelmi szempontokat szem előtt tartva a
kerékpárt lezárhatóvá kell tenni.
Gyalogos közlekedés esetén fontos, hogy:
• gyermekkel közösen haladva mindig a szülő menjen az úttest felőli oldalon,
• az úttesten történő áthaladáskor kellő körültekintés
után, a legközelebbi gyalogátkelőhelyen menjenek
át, ennek hiányában a lehető legrövidebb útvona-
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lon biztonságos távolságra az útkereszteződésektől.
Késői hazamenetel esetén törekedni kell arra, hogy
a gyermek ne egyedül közlekedjen, lehetőleg az egy
irányban lakók együtt, vagy nagyobb gyermek, illetve felnőttek, szülők társaságában menjenek haza.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársai
fokozott rendőri jelenléttel kívánják megelőzni a
közlekedési baleseteket. A megelőzés során kiemelt
figyelmet fordítunk az oktatási intézmények közvetlen környezetében az adott útszakaszon érvényben
lévő megengedett legnagyobb sebesség betartására, a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszer
használatának ellenőrzésére.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően feladatainkat a polgárőrséggel együttműködve és összehangolva hajtjuk végre.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság

Megkezdődött az iskola
Elérkezett a szeptember és újra megnyílt az iskola.
Az iskola felújítás ugyan késő nyárra csúszott, de
megszépültek a tantermek, szertárak, folyosók. Sok
helyen meszelésre, termek parkettáinak csiszolására,
járólapok cseréjére került sor, amelynek költségeit a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ finanszírozta.
Megnyitottuk szeptember 1-én a a 2017-2018- as
tanévet. Minden tanuló megkapta az ingyenes tankönyv csomagját. Az ingyenes tankönyvek között
vannak olyan könyvek (ezekbe belepecsételtünk),
amelyeket a tanév végén kötelező visszahozni. Ha ez
nem történik meg, vagy ha a könyv megrongálódott,
a törvény szerint a szülő köteles megtéríteni a tankönyv árát az iskolának.
Most is tervezzük az úszásoktatást a 3., 4., 5. és 6.
évfolyamokon. Ősszel a 6. és 4. osztályosok kezdik
el az úszást Létavértesen, tavasszal pedig a 3. és 5.
évfolyam folytatja.
Ebben a tanévben is vállalta a Monostorpályi Önkormányzat a tanulók étkezésének
támogatását, így szinte minden gyermek ingyenesen
fog étkezni. De szeretném kérni a szülőket, hogy ha
gyermekük nem jön iskolába, jelezzék telefonon az
Szabó Józsefné élelmezésvezetőnknek reggel 8 óráig
a hiányzást. Erről a tankönyvosztásnál minden szülő
nyilatkozatot írt alá, hogy ezt vállalja.
E tanév feladata lesz az e-napló bevezetése. A

szülőknek lehetősége lesz arra, hogy interneten is
megtekinthesse a gyermeke érdemjegyeit, üzeneteit. A papír alapú tájékoztató füzet nem szűnik meg,
tehát annak a szülőnek, akinek nincs internet elérhetősége ugyanúgy lehetősége lesz látni a gyermeke
osztályzatait, a tanárok üzeneteit a megszokott tájékoztató füzetben.
Erre a tanévre is sok érdekes programot tervezett
a nevelőtestület. Az összeállított éves program tele
lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. Visszük a
gyerekeket színházba, moziba, múzeumokba, sport
versenyekre, tanulmányi versenyekre. Sok-sok házi
versenyt is rendezünk, így a tehetséges tanulóink kiemelkedhetnek.
Az iskola honlapján és facebook oldalán friss információt olvashatnak az érdeklők. A pedagógusok
fogadó órákon is tájékoztatást adhatnak a tanulók
előrehaladásáról, érdemjegyeiről, dolgozatairól az
érdeklődő szülők számára, csak jelentkezzenek be
előzetesen az iskola telefonszámán.
Bemutatom az intézményünk pedagógusait, akik segíteni, tanítani, nevelni fogják gyermekeket az elkövetkezendő tanévben:
Az alsó tagozaton negyedik évfolyamig egésznapos
oktatásban vesznek részt a tanulóink, így minden
osztálynak két tanítója van. Az első osztályosok
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osztályfőnöke Hajdu Józsefné, és társa Arnóczkiné
Kovács Erika. A második osztályosok osztályfőnöke
Fekete Mónika és segítője Pankotainé Vajas Judit. A
harmadik osztályosok osztályfőnöke Besenyei Zoltánné és társa Tóthné Varga Csilla, aki most érkezett
nevelőtestületünkbe. A negyedik osztályosok osztályfőnöke Kun Gáborné és a tanító társa Vágó Andrásné. Az ötödik osztályosok osztályfőnöke Nagyné
Kovács Etelka. A hatodik osztályosok osztályfőnöke Kovácsné Adorján Ildikó. A hetedik osztályosok
osztályfőnöke Pusztai János. A nyolcadik osztályosok osztályfőnöke Rácz Sándor. Merkószki András
továbbra is testnevelést tanít a felsősöknek és úszásra
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tanítja az alsósokat. Merkószkiné Hajdu Gabriella
továbbra is a Diákönkormányzat segítője és vizuális kultúrát és földrajzot tanít a felsősöknek. Huszti
Anikó matematika- kémia szakos tanárnő ebben a
tanévben érkezett hozzánk, ő a felső tagozatban fog
tanítani. Egy régi, kedves tanítványunk is itt kezdi a
tanévet, tanítónőként Tóth Barbara, aki éneket tanít
majd az alsó tagozaton és az énekkart is ő vezeti.
Így áll össze a mi lelkes csapatunk, mindenki nevében kérem Önöket, kedves szülők, hogy
forduljanak hozzánk bizalommal!
Kériné Piros Erzsébet Gizella
Tagintézmény-vezető

Monostorpályi Óvoda- Bölcsőde
2017. szeptemberétől megújult óvodában kezdhettük a tanévet településünkön. A gyermekek és felnőttek egyaránt nagy örömmel vették birtokba a
gyönyörűen felújított, kibővített épületet – köszönet
és elismerés illeti az Önkormányzatunkat, illetve valamennyi dolgozót, aki ezen a hatalmas projekten
munkálkodott. A három óvodai csoport mellett idén
bölcsődei csoport is indult intézményünkben, melyet nagy örömmel fogadtak a munkába visszatérő
szülők. A bölcsődében és az óvodában a most érkező gyermekek beszoktatása folyik – erről az időszakról osztok meg néhány gondolatot Medveczki Kata
pszichológus tanácsaiból.
A bölcsőde, mint a család támogató partnere
„Az első évek örökké tartanak!” Sokat használt

idézet, mely azt bizonyítja, az első három életév
kulcsfontosságú az ember egész fejlődése szempontjából, hiszen minden képesség, amitől emberré válik, ekkor alakul ki.
Az ebben az időszakban ért hatások meghatározóak
a személyiség további alakulásában.
A csecsemő, a kisgyermek még nem közösségi lény.
Elsősorban a jól működő érzelmi biztonságot adó
család, a szerepeikkel jól boldoguló szülők nyújtanak megfelelő életteret a gyermek számára.
A bölcsődei ellátás alapvető feladata, hogy megfelelő
módszerekkel, - bár nem az anya, a család személyességének minőségét adva, - segítse az átmenetet
és optimálisan a gyermek és családja köré szervezze
nevelő-gondozó munkáját.
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A családból a bölcsődei ellátásba kerülés, a gyermek
átsegítése egyik rendszerből a másikba csak egy több
lépésből álló interakció során valósulhat meg. Az átlépés minden mozzanatában a gyermek érdekei állnak
a középpontban. A cél, hogy a felnőttek (szülők, kisgyermeknevelők) segítsék a gyermek beilleszkedését,
közben olyan őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítsanak
ki egymással, mely lehetővé teszi a két rendszer nevelői feladatainak finom összehangolását, hogy egymást
kölcsönösen támogatva, erősítve tudjanak együttműködni a gyermek optimális fejlődése érdekében.
Miért fontos esemény az óvodakezdés, az óvodai beszoktatás?
Az óvoda az első nagy megmérettetés a család, szülők életében, ahol kiderül, hogy „vajon jól teljesítettek-e eddig szülőségből”. Lehet, hogy ezt nem is
fogalmazzuk meg magunknak tudatosan, de ekkor
kapunk először visszajelzést arról, hogy a gyermekünk „beválik-e”, „megfelel-e”, „beszokik-e”,... ?
A jó óvónő tudja, hogy először a szülőt kell megnyugtatni, hogy jó helyen, biztonságban lesz a gyermeke. Amint ki lehet mondani, hogy nem könnyű
feladat ez a szülő számára sem, máris könnyebbé
válik. Az óvónők nagyon sokat segíthetnek, hogy
az óvodai beszoktatás gördülékenyen menjen. Az
óvodapedagógusok szerint az óvodai beszoktatás
időtartama nem egy vagy két hét, hanem az egész
első év az óvodával való ismerkedésről szól. Az első
évben, amikor a kisgyerekek megbetegszenek és
egy-két hétig otthon maradnak, szinte minden alkalommal elölről kell kezdeni az óvodai beszoktatást.
A gyerekeknek hosszú időre van szükségük ahhoz,
hogy érzelmileg biztonságban érezzék magukat az
óvodában. Hogyan segíthetünk gyermekünk szorongásának oldásában az óvodai beszoktatás alatt?
Elsőként nekünk, szülőknek “nem szabad” szoronganunk, mert a gyermek tudat alatt is átveszi ezeket
a feszültségeket, ránk hangolódik. Amennyiben mi
magunk meg vagyunk győződve arról, hogy a gyerek a legjobb helyen lesz, akkor ő is így fogja érezni.
Bízzunk benne és saját magunkban, hogy ügyesen
fogjuk venni ezt az “akadályt” is, hiszen már mennyi
mindent megoldottunk az elmúlt 3 év alatt.
Ovi után beszélgessünk gyermekünkkel, de ne kérdezzünk túl sokat. Hagyjuk, hogy ő irányítsa a beszélgetést, mi csak forduljunk felé teljes figyelmünkkel és röviden adjuk tudtára, hogy megértjük őt.
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Fogadjuk el és nevezzük meg az érzéseit. A gyermek
nem tudja megmondani, hogy éppen szomorú, csalódott, dühös vagy zavarban van. Azáltal, hogy segítünk neki az érzések megnevezésében és el is fogadjuk őt az aktuális érzelmeivel együtt, a legnagyobb
jót tesszük vele: azt tapasztalja meg, hogy megértik,
feltétel nélkül elfogadják és szeretik. Később felnőttként pontosan fogja tudni, hogy mit érez, ezért jobban tud majd az érzéseiről beszélni és azokat kifejezni.
Ha már nagyon unják a sok beszédet, vegyenek elő
papírt és ceruzát. Rajzoljanak közösen - ez is egy
módja a kommunikációnak és a feszültség levezetésének. Válasszanak egy-egy színt és alkossanak úgy
együtt, hogy egyszer az egyikük rajzol valamit, majd
a másik folytatja. Általában vicces rajzok születnek
így, amelyeken jót lehet együtt nevetni.
AZ ÓVODAI BESZOKTATÁS SIKERMUTATÓI
Mikor lehetünk nyugodtak afelől, hogy gyermekünk
beszokott az óvodába? A szülők ismerik legjobban a
gyermeküket és ők tudják a legjobban, hogy mikor
érzi jól magát, mikor felszabadult, mikor szorong
vagy mikor bizonytalan még gyermekük. Ebből a
szempontból nem lehet a gyerekeket összehasonlítani, mégis van egy-két olyan jellemző, ami a legtöbb
gyereknél azt jelzi, hogy biztonságban érzi magát már
óvodában is. Amikor beteg, és hosszú napokat otthon tölt, akkor utána alig várja, hogy újra mehessen
oviba. Amikor valódi kapcsolat alakul ki az óvónő és
a gyermek között. Ennek egy szép példája, amikor
a gyermek otthon rajzot készít az óvó néninek vagy
más módon kifejezi, hogy gondol rá, fontos neki.
Amikor már egy kicsit csintalankodik az óvodában.
Azt jelenti, hogy biztonságban érzi magát és kezd
feloldódni. Amikor már szinte alig akar búcsúzkodni, a kíváncsiság hajtja a csoportszoba felé. Amikor
mélyen alszik éjszakánként. Elsősorban az a gyerek
fogja magát érzelmileg biztonságban érezni magát az
óvodában, aki a szülei rezdüléseiből is azt érzi, hogy
minden rendben van, így kerek a világ.
Az elkövetkező időben gyermekeknek, felnőtteknek sok örömöt, jó egészséget, minden szépet és
jót kívánok.
Dobó Attiláné
mb.óvodavezető
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Oltásellenes szülők
Az oltások az orvostudomány egyik legnagyobb vívmányai, ennek ellenére sokan ellenzik azokat. Felnőttkorban a mi döntésünk, hogy beoltatjuk-e magunkat egy-egy betegség ellen, azonban súlyosabb
a felelősségünk, ha a gyermekeink vakcinázásáról
döntünk.
Vannak olyan szülők, akik megkérdőjelezik a védőoltások hatékonyságát, ezért a kötelező oltásokat
sem adatják be a gyermeküknek. Ennek következtében azonban olyanok kerülhetnek életveszélyes
helyzetbe, akiknek amúgy karnyújtásnyira lenne az
életmentő vakcina.
Napjainkban egyre többen, főleg kisgyermekes szülők kérdőjelezik meg az oltások fontosságát. Én úgy
gondolom, örülnünk kellene, hogy a világ azon fejlett részén élünk, ahol alanyi jogon kaphatnak meg
a gyerekek számos súlyos betegség elleni védőoltást,
és sok betegség esetében mi szülők is választhatjuk
gyermekeinknek ezt a fajta védelmet. Kevesen emlékeznek rá, hogy még 60-70 évvel ezelőtt is milyen
súlyos betegségek pusztították vagy nyomorították
meg Magyarországon is a gyerekeket (diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, stb.) Az 1930-as években
a halálesetek körülbelül feléért a ma már védőoltásokkal megelőzhető betegségek voltak felelősek, ám
ilyen esetekre lassan már csak a nagyszüleink emlékeznek, ezért mi egyre kevésbé tartjuk fontosnak,
hogy éljünk a védekezés lehetőségével. Pedig a kórokozók köztünk vannak…
Az európai régiót nézve évente 10 millió újszülöttből
650 ezer nem kapja meg egy éves kor alatt a diftéria,
tetanusz és szamárköhögés elleni oltás mindhárom
dózisát - mondta Pusztai Zsófia, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodavezetője. A
védőoltások beadatása nem csak a saját gyermekünk
egészsége miatt fontos, hanem azért is, mert ezzel
megelőzhetőek azoknak a járványoknak (pl. kanyaró)
a kialakulása, amelyek korábban tömegeket pusztítottak. A védőoltások hiánya amellett, hogy halálos lehet, súlyos szövődményeket is okozhat.

mumpsz, kanyaró) oltás és az autizmus kialakulása
között. A hír után számos kutatást indítottak ennek alátámasztására, illetve cáfolására, s mivel nem
tudták bizonyítani ezt az állítást, az orvosi szakma
egyértelműen visszautasította azt. A cikk visszavonásával azonban nem ért véget a történet, ugyanis
sok laikus készpénznek vette ezt a közleményt, ezért
bizalmatlanná vált az oltásokkal szemben. Fontos
hangsúlyozni, hogy a cikk hamis és szakmailag nem
hiteles információkon alapszik,
Míg bizonyos betegségeket sikerül visszaszorítani,
addig sajnos más betegségek, mint például az autizmus gyakorisága nő, és ezt sokan a védőoltásokkal
hozzák összefüggésbe, bár erre egyértelmű bizonyíték nincsen. Véleményem szerint a szennyezett levegő, víz, az adalékanyagokkal dúsított egészségtelen
ételek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a gyerekek
és a felnőttek egészségére, mint a védőoltások. A
kötelező oltásokon túl egyre több olyan védőoltás
létezik, amellyel súlyos betegségek, illetve súlyos
szövődményekkel járó betegségek előzhetőek meg.
Ezeket mindenki a maga belátása szerint adathatja
be magának és hozzátartozóinak. Míg az „egyszerű”
influenzát a legtöbben nem tartják „elég” elrettentőnek ahhoz, hogy beoltassák magukat, addig a méhnyakrák ellen sokan vakcinával védekeznek. Ennek
természetesen az is kedvez, hogy egyre több ember
számára vált elérhetővé ez az oltás. A hazai orvosok
kifejezetten örülnek az új vakcinák létrejöttének.
A gennyes agyhártyagyulladás leginkább a csecsemőket és a kamaszokat veszélyezteti. A súlyos, akár
halálos kimenetelű betegség védőoltással megelőzhető, ne kockáztasson, előzze meg!
A HPV (humán papillomavírus) okozta fertőzés sajnos egyre gyakoribb. A HPV a méhnyakrák kórokozója, mely ellen létezik már védőoltás. A HPV elleni
védőoltás széles körben javasolt, legideálisabb esetben a szexuális élet megkezdése előtt, hiszen a HPV
oltás szempontjából azok a legalkalmasabbak, akik
még nem élnek szexuális életet.

KÁROS VAGY SEM?
Sajnos egyre több olyan véleménnyel találkozhatunk, amelyek ellenzik az oltások beadatását, elsősorban az azokkal szembeni bizalmatlanság miatt.
1998-ban a világ egyik legnevesebb orvosi lapjában
(Lancet) jelent meg Dr. Andrew Wakefield cikke,
ami kapcsolatot vélt felfedezni az MMR (rubeola,

GYAKORI TÉVHITEK
Akkor is elkaphatom a betegséget, ha be vagyok oltva.
Tény - Sajnos a védőoltások nem 100%-os hatékonyságúak, ezért előfordulhat, hogy megbetegszünk
annak ellenére, hogy beoltatjuk magunkat, ennek
azonban kevés az esélye. Ha mégis előfordul, akkor fontos hangsúlyozni, hogy a betegség lefolyása
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sokkal enyhébb, illetve a szövődmények kialakulása
is ritkább, mint a nem oltott embereknél, ezért érdemes beoltatnia magát.
Ha úgy döntök, hogy nem oltatom be magam vagy
a gyermekeimet, az csak rám tartozik.
Tévhit - Azzal, ha a kötelező védőoltásokat nem
adatja be magának, nemcsak a saját, hanem a környezete egészségét is veszélyezteti. Elsősorban az újszülöttekre, idősekre, legyengült immunrendszerrel
rendelkezőkre veszélyes egy oltatlan ember társasága, továbbá azokra, akiknél nem fejtette ki (még) a
hatását a vakcina.
Ha egyszerre több oltást kap a gyermek, akkor túlterhelik az immunrendszerét.
Tévhit - Még a fiatal gyermek immunrendszere is
elég erős ahhoz, hogy megvédje őket azoktól a baktériumoktól, amelyek nap mint nap érik őket. A legyengített vírusok sem veszélyesebbek ettől.
A védőoltásokat csak a nyereség miatt találták ki.
Tévhit - A gyógyszergyártó cégek nem jótékonysági
szervezetek, ezért érthető, ha termékeiket alapvetően azért gyártják, hogy azon profitot termeljenek.
Ennek megfelelően természetesen a védőoltás-gyártás is üzlet, de korántsem akkora, mint azt sokan
gondolnák. A WHO 2012-es jelentése alapján a
gyógyszeripar mindössze 2-3 %-át teszi ki a vakcinák értékesítése, ami talán a legkisebb „szelete” az
eladásoknak, így egyértelművé válik, hogy nem elsősorban üzleti érdek van a vakcinák eladásán, hanem
tényleges hatással bírnak. Másfelől a súlyos betegségek kezelése sokkal drágább, mint azok megelőzése,
tehát ha kizárólag a profitszerzésről lenne szó, akkor
nem a betegségek megelőzéséhez járulnának hozzá
az oltóanyagokkal.
Az oltások akár cukorbetegséget is okozhatnak.
Tévhit - A veleszületett rubeola szindróma valóban összefüggésbe hozható a cukorbetegséggel és
az is alátámasztható, hogy a rubeolavírus képes a
hasnyálmirigyben megsokszorozódni, ami szintén
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felveti az autoimmunitás lehetőségét (a rubeolavírus
ellen termelt antitestek révén). Tudományos alapon
tehát elvileg hírbe hozható az MMR-oltás a cukorbetegség kialakulásával. DE! A vírusfertőzések csak
akkor okozhatnak problémát, ha képesek az inzulint
termelő hasnyálmirigy béta-sejtjeibe bejutni, ilyen
szempontból a védőoltások viszont nem hogy ros�szat, hanem jót okoznak, ugyanis az oltóvírus (a vírus gyengítése miatt) kevésbé veszélyes a tényleges
vírusoknál (a kialakuló immunitás miatt).
A méhnyakrák elleni oltás halálos is lehet.
Tévhit - A méhnyakrák elleni vakcina mellékhatásainak jelentésére szolgáló rendszer (VAERS) adatainak félreértelmezése adott „alapot” a fenti mondatnak. Egy Snopes által idézett statisztika szerint
2006 júniusa és 2013 márciusa között körülbelül
57 millió HPV vakcinát adtak be, és ezalatt az idő
alatt a VAERS rendszerébe 22 ezer jelentés érkezett,
amelyből 2008. december 31-ig 32 eset volt, ami halállal végződött. (A valós szám ennél magasabb és
alacsonyabb is lehet, hiszen ezek ellenőrizetlen és
nyers bejelentések voltak.) Ez a statisztikai adat úgy
értelmezhető, hogy 32 olyan nő haláláról tudnak, aki
korábban HPV elleni vakcinát kapott, nem pedig
úgy, hogy 32 ember halt meg a HPV vakcina miatt,
hiszen ezek a halálozások nem közvetlenül a vakcina
beadása után történtek.
Az oltóanyagok mikrocsipeket tartalmaznak,
hogy megfigyelhessenek bennünket.
Tévhit - Sokaknak megdöbbentő lehet, ha valaki
erre a filmbe illő összeesküvés elméletre hivatkozik, ám tudni kell, hogy az oltásellenes emberek egy
csoportja valóban a mikrocsipek behelyezésétől tart,
és tulajdonképpen ezért ódzkodik az oltásoktól. Ha
esetleg Ön is közéjük tartozik, kérje meg az oltást
beadó védőnőt/orvost, hogy mondja el, milyen ös�szetevőkből áll a vakcina.
Forrás : Webbeteg

Az egészség nem jár alanyi jogon!
Tenni kell érte! Időt és energiát kell bele fektetni.
Figyelni kell testünk jelzéseit. Hallgatni rájuk. Változtatni. Tanulni a hibáinkból és korrigálni. Persze „úgyis meg kell halni egyszer, addig élvezem
az életet”, mondanák sokan. Igen, de nem mindegy
hogyan élsz, amíg meghalsz, és hogyan halsz meg.
Meddig szenvedsz előtte, te is meg a családod is, aki

ápol, és talán belerokkan a teherbe.
Szóval: prevenció, előrelátás! Eldöntöm és megtervezem, hogyan fogok bánni a testemmel, lelkemmel, hogy minél szebben élhessem az életemet én
is és a családom is. Csakis én vagyok a felelős saját
magamért!!! Minden, ami történik velem, az a valamikori saját döntéseim következménye. Mindig van
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választási lehetőségünk. Az, hogy gyengék voltunk
és a könnyebbik, élvezetesebb utat választottuk, az
is a saját döntésünk. Senkit nem vonhatunk felelősségre érte.

Ha stresszes az életem a munka, család vagy egyéb
okok miatt és nem tudok változtatni rajta, egyelőre, tanuljak meg relaxációs technikákat, meditációt,
amivel újból egyensúlyba hozom magam.

Például, ha a gyerek minden nap energiaitalt iszik,
mert finom és mindenki ezt teszi, pedig tudja, hogy
nem egészséges a fogyasztása, aztán 40 évesen meghal szívinfarktusban, az is az ő döntése volt meg a
szüleié, akik hagyták, hogy megtegye:” szereti a gyerek, had igya”. Aztán átkozzák az orvosokat meg Istent, hogy nem mentették meg. Ki is volt a felelős?!

Nem kell vakon, nagy buzgóssággal követni egy bizonyos étrendet, életmódot. Fontosabb a mértékletesség, a minőség és a változatosság. Falun könnyebb
dolgunk van ebből a szempontból. Otthon megtermelhetjük magunknak a minőségi alapanyagokat.
Idő hiányában, megvehetjük attól, akinek van rá
ideje és elhivatottsága.

Ha tudjuk, vagy sejtjük, hogy valamilyen élelmiszer,
ital fogyasztása szemmel látható kellemetlenségeket
okoz a szervezetben, de továbbra is élünk vele, mert
finom és nehéz átállni másfajta étkezésre nem marad büntetlenül. Okozhat rákos megbetegedést az
emésztőrendszer bármelyik területén, legfőképpen
a belekben. Végeredmény: hosszantartó, kínokkal,
nyűgökkel teli pár év és halál. Kinek a döntése volt?!
A mozgásszervrendszerrel ugyanaz a helyzet. Nem
terhelem túl, mert tönkreteszem, vagy ha túlterheltem, pihentetem, hogy tudjon regenerálódni. (Az
emésztőrendszernél a böjtök a pihenés.) Karbantartom rendszeres és helyes testmozgással. Ha nem
teszem, mert lusta vagyok, nincs kedvem, számolnom kell a következményekkel. Ne siránkozzak aztán már 50-60 évesen, hogy miért nem gyógyítanak
meg, miért nem használ semmi, miért nem törődik
velem senki. Kinek legyek fontos, ha én magamnak
nem voltam fontos?!

Csak néhány példát hoztam fel. Mindenki tudja minek mi a következménye, legfeljebb csak nem vesz
róla tudomást. Gondolja, megoldódik magától. Nem
fog. De ez is az ő döntése.
Szóval, ez mind nem anyagi helyzet kérdése, nem is
kell hozzá nagy tudomány csak józan paraszti ész.
Azt teszem csak magammal, ami jó nekem most is
és hosszú távon is. És ha nekem jó, jó lesz a körülöttem levőknek is. Kevésbé fárasztó mindig helyes
döntéseket hozni, mint később szenvedni a rossz
döntések következményeitől.
Szabad akaratot kaptunk Istentől és élünk is vele. Tehát a felelősség is csak a miénk. Támogatást és segítséget, ha kérünk, kapunk is. Mindenhez kell egy jó
nagy adag hit is, anélkül nem megy.
Testi, lelki egészséget!!
Varga Gabriella
Gyógytornász, Reflexológus

Szanticskán a néptánctáborban
Az idei néptánctábor Borsod-Abaúj-Zemplén megye
aprófalujában volt, melynek lakossága 3-5 fő. Már
1979-ben, amikor a Másfélmillió lépés Magyarországon című dokumentumfilm-sorozatot készítették, akkor is a legkisebb falunak számított. A falu 19 házból
és 2 templomból áll. 100 fős turistaszállással és 50 fős
kempinggel rendszeres nyári táborok színhelye.
A Rozmaring Néptánc Egyesület szervezésében mi is
ezt a csodálatos kis falut választottuk táborozásunk
helyszínéül. Július 28-tól augusztus 2-ig töltöttünk
itt el 6 tartalmas napot.
Táborozásunk ideje alatt a Gömöri tánc alapjait sajátíthattuk el, Vámosi István vezetésével.
A tánctanulás mellett részt vehettünk különböző
programokon, mint a kézműveskedés, ahol szebbnél
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szebb ékszereket készítettünk, illetve kipróbálhattuk,
hogy milyen nemezből labdát készíteni. Elmentünk a
Diósgyőri várba, ahol megnézhettünk egy középkori
harci bemutatót, és érdekes fegyvereket tekinthettünk
meg. Mivel egy nyári tábor nem teljes strandolás nélkül, ezért a Miskolci Selyemréti strandon hűtöttük le
magunkat. Elmentünk a Jósvafői cseppkőbarlangba is
ahol nagyon szép és érdekes cseppkőformákat láthattunk. Debrecenből érkezett Szanticskára egy színészcsoport, akik előadásukkal nevettették a közönséget.
Ezenkívül nagy élmény volt az is, amikor az állatokat
segítettünk ellátni.
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Mint minden évben, idén is 3 csapatra lettünk osztva. Volt egy piros, egy fehér, és egy zöld csapat. A
csapatoknak feladatokat kellett teljesíteniük, mint
például egy Gömöri koreográfia elkészítése, és régi
használati tárgyak nevének kitalálása. A tábor utolsó
estéjén a pontszámok alapján döntötték el, hogy
melyik csapat lett az idei év nyertese.
Én idén is nagyon jól éreztem magamat, és remélem
jövőre is eljuthatok ilyen szép helyekre.
Juhász Orsolya
8.osztályos tanuló

Újévi fogadalmak? Ne várjunk addig!
A szeptember hónap a második január az évben,
ilyenkor ugyanis sokan új dolgokba kezdünk, változásokat szeretnénk az életünkben. A mozgás, a
sport és az egészséges életmód éppen ilyen újdonság
lehet, melyhez kiváló lehetőségek várnak minden
monostorpályi lakosra szeptemberben. Az egyik
ilyen alkalom az Európa szerte megrendezésre kerülő „Sporthét”, ehhez csatlakozott idén a Művelődési Ház is. A programsorozat keretében számos
mozgásforma próbálható ki és sajátítható el, melyek
többsége rendszeres edzések formájában is működik a településen. A szeptember 24-30. közötti
„Európai Sporthéten” a gyerekektől a felnőtteken
át egészen az idősebb korosztályig mindenki megtalálhatja a számára kedvező mozgásformákat. Az
edzések mellett egészséges ételek kóstolójával és

számos nyereménnyel várjuk minden nap a mozogni
vágyókat. A rendezvény programjai mindenki
számára ingyenesen látogathatóak.
A MOZGÁS SZABADSÁGA
A rohanó világunkban egyre több negatív stressz
és ebből fakadó betegség ér minket. A rossz stressz
következménye lehet például a fáradtság, alvászavar,
depresszió, türelmetlenség, állandó aggodalom és
agresszivitás is. A tartós stressz pedig ennél is súlyosabb következményekhez vezethet és akár már
fizikai tüneteket is produkálhat, úgymint szorongás,
migrén és gyomorproblémák. Nagyon nehéz kiiktatni az életünkből ezeket a negatívan befolyásoló
tényezőket, de a kezelésben lehet segíteni. Tudományosan igazolt tény, hogy a rendszeres testmozgás
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hajtja végre. A harmadik lehetőség pedig a „Futó
edzés”, mely a természetben, kellemes környezetben
és friss levegőn zajlik. Szombatonként 15:00 órától,
kedvező időjárás esetén kezdő és haladó futók egyaránt csatlakozhatnak az alkalmakhoz. A mozgás
egyszerű, a mozgás egészség, a mozgás közösség, a
mozgás szabadság. Óvjuk egészségünket és mozogjunk együtt rendszeresen. Az „Európai Sporthét”
keretben 2017. szeptember 24-30. között minden érdeklődő ingyenesen kipróbálhatja az edzéseket több
alkalommal is.

nyugtatja az idegeket, segít a stressz oldásában, fokozza a jókedvet, továbbá a sportban elért személyes sikerek növelik az önbecsülést. A lelki tényezők
mellett pedig számos testre gyakorolt hatása is van a
mozgásnak. Ilyen például a szív és érrendszerre erősítésére, a cukorbetegség elkerülésére, és a csontritkulás megelőzésére gyakorolt hatás is.
Monostorpályiban egyre több lehetőség nyílik a
mozgásra a Művelődési Házban. Júniusban indult
egy lelkes hölgy csapat, akik heti 2 alkalommal,
kedden és csütörtökön 19:00 órától a „Női Fitness
edzés” keretében sportolnak töretlen lelkesedéssel és
egyre nagyobb létszámmal. Az urak sem maradnak
ki a szórásból, hiszen a „Kardió- erősítő edzés” keretében sajáttestsúlyos és eszközökkel végzett feladatok várják őket izomépítés és alakformálás céljából,
hétfőnként 18:00 órától és csütörtökön 17:30-tól.
Természetesen ezen az edzésen is van lehetőség a
hölgyek és a gyerekek részvételére is, hiszen a feladatokat mindenki a saját erőnlétének megfelelően
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A LÉLEK GYÜMÖLCSE: SZERETET
I. A SZERETETRŐL ÁLTALÁBAN
Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a szeretet az
egyik leginkább félre értett szó a világon. Ennek
egyik fő oka az, hogy ezt a szót nagyon sok dolog
leírására használjuk. Ez pedig odavezet, hogy felhígul a szeretet szó jelentése és a végén olyan sokféleképpen használjuk, hogy a szó szoros értelmében
elveszti a jelentését.
1) A szeretet viszonyfogalom: valamire vagy valakire irányul. Ily módon a szeretet lehet egy tárgyra vagy valami személytelen dologra irányuló fogalom. Egy gyermek, sőt felnőtt is mondhatja azt:
nagyon szeretem a fagylaltot. Ez is a szeretetnek
egy formája. Egy értelmiségi ember mondhatja azt,
hogy nagyon szeretem kutatni a világ titkait. Ez a
szeretetnek egy másik formája. Mondhatjuk azt –
bárcsak minél többen mondanánk –, hogy szeretünk templomba járni. Ez is a szeretetnek egyfajta megnyilvánulása. És a sort még sokáig lehetne
folytatni. De még ennél is fontosabb az, amikor a
szeretetünk egy személyre irányul. A szülő szereti a gyermekét, a nagyszülő pedig az unokáját. És
reméljük, hogy ugyanezt mondhatjuk el a gyermekek és az unokák részéről is. Ez is a szeretetnek egy
fontos megnyilvánulása. És magának a szeretet teljességének a megnyilvánulását jelenti az, amikor az
Isten szeretetéről beszélünk. Ahogyan Isten szereti
ezt a világot és szeret bennünket is.
2) A szeretettel kapcsolatban könnyen abba a hibába eshetünk, hogy a szeretetet úgy fogjuk fel,
mint valami érzést. Ennek értelmében a szeretettel azonosítanánk azt az érzést, amikor hevesebben dobog a szívünk vagy rózsaszín köd lebeg a
szemünk előtt. A másik hiba, amibe szintén beleeshetünk, az hogy elhisszük: a szeretetet nem
lehet irányítani. Ismerünk ilyen vallomásokat:
„Nem tehetek róla, de beleszerettem.”. Vagy lehet
ennek az ellenkezője: „Nem tehetek róla, de már
nem szeretem.”. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. A Biblia ugyanis úgy beszél a szeretetről,
mint ami irányítható. Sőt, Jézus parancsba adja
számunkra: szeressük egymást. Jézus szavai arra
utalnak, hogy mi irányítjuk a dolgokat: kit szeretünk, és kit nem szeretünk.

II. A SZERETET A BIBLIA
VILÁGOSSÁGÁBAN
Mit mondhatunk valójában a szeretetről? Különösen úgy, ha a Biblia tanítását vesszük alapul. Két
fontos dolgot mondhatunk: a szeretet döntés kérdése és a szeretet viselkedés kérdése.
1) A szeretet mögött ott van a mi döntésünk. A
Kolosséban élő gyülekezetnek írja Pál apostol:
„Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert
az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,14). Pál
apostolnak ezek a szavai arra utalnak, hogy a szeretet olyas valami, amit választhatunk. Mi magunk
döntjük el, hogy szükségünk van-e rá. Akarunk-e
szeretetben élni. Ha elfogadnánk azt, hogy a szeretet pusztán csak egy érzés, akkor nem tudnánk
parancsolni a szeretetnek. Akkor az érzéseink rabjai lennénk. De a szeretet mögött nemcsak érzés,
hanem döntés is van. A szeretet irányítható: mi magunk döntjük el, hogy kit és miért szeretünk.
2) A Biblia arról is beszél, hogy a szeretet viselkedés kérdése is. A szeretet nemcsak egy érzés, hanem valami, amit megteszünk: tehát cselekedet.
János apostol így beszél erről: „Gyermekeim, ne
szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.”. Szavakkal könnyebb szeretni, s gyakran ezt meg is tesszük. A szeretetből
jövő cselekedetek viszont elmaradnak. Évekkel ezelőtt jegyezte fel valaki, amikor egy fiatalember ezt
mondta menyasszonyának: „Annyira szeretlek szerelmem, hogy meg is halnék érted.”. Mire a lány így
felelt: „Mindig ezt mondod, de sosem teszed meg!”.
Ez is azt mutatja, hogy a szeretet sokkal több a szavaknál és érzéseknél.
3) Az ókori görögöknek ötféle szavuk volt arra, hogy
a szeretet különböző típusait megkülönböztessék.
- SZTROGÉ: a természetes vonzalom kifejezése
- EROSZ: a szexuális vonzalmat fejezte ki
- FILIA: az érzelmi szeretet vagy barátság kifejezése
- SZEXUS: a testi szerelem kifejezése
- AGAPÉ: a feltétel nélküli, adakozó, áldozatkész
szeretet kifejezése
Számunkra, keresztyének számára ez az utolsó,
az AGAPÉ szeretet mond a legtöbbet. Amikor
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a Biblia Isten irántunk való szeretetéről beszél,
akkor mindig az agapé szót használja. De ugyanígy az agapé szót használja akkor is, amikor arról
a szeretetről beszél, ahogyan nekünk kell szeretni
másokat. Mind a két esetben azt látjuk, hogy az
agapé szeretetben benne van a cselekvés iránti
elkötelezettség. Nyilván könnyű szeretni a kedves,
szimpatikus, szeretetreméltó embereket. Isten
azonban úgy tanít bennünket szeretni, hogy olyan
emberek közé helyez, akik próbára teszik a türelmünket és a szeretetünket. Különbség van aközött,
hogy kedvelünk valakit vagy szeretünk valakit. Bizonyára mi is könnyen össze tudnánk állítani egy
olyan listát, ahol általunk nem kedvelt emberek
szerepelnének. De ez még nem ment fel az alól,
hogy szeressük őket. Azt írta valaki: „Jézus sosem
követelte, hogy szívmelengető érzések töltsenek
el bennünket mindenki iránt. Őt sem töltötték el
ilyen érzések a farizeusok iránt. Nem kell kedvelnünk mindenkit, de szeretnünk kell őket.” (Rick
Warren). A mi személyes nyomorúságunk lehet
az, hogy akit nem kedvelünk, azt nem is szeretjük. De ez nincs így jól, mert a szeretet a legfőbb
parancsolat. János apostol végső vallomásként írja
Istenről: „Szeretteim, szeressük egymást, mert
a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől
született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az
nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy
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mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett
minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul
bűneinkért.” (1Ján 4,7-10).
III. SUMMA
Végezetül megjegyezzük: Az a világ, amelyik körülvesz bennünket, nem a szeretet arcát mutatja. Ehelyett mutat ellenségeskedést, háborúságot, önzést,
irigységet, szenvedést és reménytelenséget. Egy világ, amelyik nem az Isten akarata szerint él, nem
tud másmilyen lenni. De ez nem ment fel bennünket. Sőt éppen ez kell, hogy változásra és változtatásra indítson bennünket. Ha mi megváltozunk,
akkor megváltozhat a környezetünk is. A nagyparancsolat mindenekelőtt nekünk szól: Szeressük Istent és szeressük egymást! Ez az út az, amit nekünk,
Isten népének, járnunk kell.
Gary Chapman írja ’A szeretet, mint életforma’
című könyvében: „Meggyőződésem, hogy az olyan
hétköznapi emberek, mint önök vagy jómagam,
tartjuk kezünkben a megoldás kulcsát. Mi alkothatunk olyan világot, ahol az emberi kapcsolatok
számítanak a legfőbb értéknek, amelyben a szolgálatkészség természetes, és ahol a gyerekek úgy nőnek fel, hogy megtanulják tisztelni – sőt, igen, még
szeretni is – egymást.”.
Isten segítsen bennünket, hogy a magunk helyén és
a magunk lehetőségeivel tegyünk meg mindent a
világ és emberi kapcsolataink gyógyulásáért.
Karcza Sándor
református lelkipásztor
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