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JANUÁR 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA
Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet)
Isten áld meg a´ Magyart
Jó kedvvel; bőséggel,
Nyújts feléje védő kart
Ha küzd ellenséggel,
Bal sors a´ kit régen tép
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e´ nép
A´ múltat ´s jövendőt!

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
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Polgármester válaszol
Tisztelt Polgármester Úr!
Aki a kérdéseket felteszi: Sáfrányné Félegyházi
Beáta könyvtáros
Aki válaszol: Szabó József polgármester
Kérdés: Kezdjük egy köszönettel, ugyanis az egyik
olvasónk szeretne köszönetet mondani a karácsonyi tészta csomagért!
Válasz: Nagyon örülök neki, hogy idén is volt lehetőségünk a 65 éven felülieknek ezt a száraztészta
csomagot összeállítani. Köszönhetően azoknak a
hölgyeknek, akik a közfoglalkoztatásban dolgoztak, dolgoznak és elkészítették a tésztákat.
Kérdés: Lehetséges-e, hogy belátható időn belül legyen játszótér Monostorpályiban?
Válasz: Lehetséges! Annak idején a Dózsa György
utcára is volt tervezve, de nem nyert a pályázat. Az
elmúlt években nem volt ilyen pályázat, de most a
Leaderben van egy olyan kiírás, amely alapján van
remény egy esetleges játszótér kialakítására. Sajnos, mint minden Uniós szabályozásnak való megfelelés, a játszóterek is sokkal többe kerülnek, mint
régen.
Kérdés: Az Árpád utcáról kérdezik, hogy lehetséges-e, hogy odáig fejlődjön a település, hogy ezt az
utcát is leaszfaltozzák? Illetve, amíg nincs aszfalt,
addig is miért nem egyengetik ki az utat, hogy ne
legyenek hatalmas gödrök, amelyek minden eső alkalmával kis tavakká alakulnak?
Válasz: Lehetséges, hogy odáig fejlődjön, bár én remélem nem csak ez a fejlődés fokmérője! Csak egy
kis szösszenet az utcáink állapotához. Bihartordáról segít be számunkra jegyző úr, aki mikor decemberben egy kicsit körbe vittem a településünkön,
elcsodálkozott azon, hogy viszonylag kevés utcánk
van leaszfaltozva, pedig annak idején a TEKI, LEKI
és egyéb pályázatokban erre nagyon sok település
pályázott és meg is kapta rá a pénzt! Ezek a pályázatok a ’90-es évek végén a 2000-es évek elején voltak. 2010 óta ilyen pályázat, ahol belterületi utak
aszfaltozására lehetne pályáznunk nem volt, és
most sincs. Önerőből aszfaltoztattunk le utcákat,
de ezek egyike sem az Árpád utca, ez igaz! De meg
van az oka is, hogy miért nem! Azért, mert az ivóvízminőség-javító programunk még nem készült
el, és annak egyik eleme az Árpád utcán lévő Vízműtelep, és a gerincvezeték felújítása, cseréje. Amíg
ez nincs készen, addig nem érdemes leaszfaltozni

az Árpád utcát. Az utca egyengetésével kapcsolatosan azt tudom ígérni, hogy azokkal az eszközökkel, melyek rendelkezésünkre állnak, megpróbálunk „egyengetni” rajta. Itt jegyezném meg, hogy
sajnos ahogyan az a korosztály kezd „kiöregedni”,
akik még aszfaltos utat csak a Kossuth és a Létai
utcákon láttak, és ha eső volt a kis kapájával az utcáját mindenki igyekezett vízteleníteni, az árkokat
tisztán tartani, egyre több ilyen és ehhez hasonló
megkeresés jön az önkormányzathoz. Ha esik egy
kis eső, már csörög a telefon, hogy csináljunk valamit, mert borzasztó ez a víz, küldjek közmunkást,
ássam ki azt az árkot, amit a telefonáló valamikor
betemetett, de most rögtön, azonnal! Természetesen ilyenkor megkapjuk azt is, hogy ő is ide fizeti
az adót, neki is jár ugyanaz, mint a másiknak. Ezzel
az adó fizetéssel már egyszer elmondtam a véleményem, de megteszem most is. Monostorpályiban a
lakosok által fizetett kommunális adó évente kb. 6
millió forint! A közvilágítás áramdíja, karbantartása kb. 7,5 millió forint!!! Ha ezt nézem a befizetett
adó, még a villanyszámlát sem futja ki. Csak azért
elég mégis, mert az államtól a közvilágításra kapunk finanszírozást, de ha nem kapnánk … Most
az utakról van szó, tehát jogosan mondhatja minden gépjármű tulajdonos, hogy a gépjárműadót is
ide fizeti! Ez is igaz, de azt már nagyon kevesen
tudják, hogy a befizetett gépjárműadó 60%-át tovább kell utaljuk az államnak, tehát, mindösszesen
40% marad meg nekünk!
Kérdés: Az előbb említette polgármester úr a bihartordai jegyzőt, aki besegít. Mi történt Juhász
Péter jegyző úrral?
Válasz: Jegyző úrnak sokat köszönhetünk, hiszen
azok a fejlesztések, beruházások, amelyek megvalósultak Monostorpályiban, mind-mind az ő munkájának is köszönhető! Nagyon sok túlóra, éjszaka,
hétvége van benne, hogy ennyi minden, ilyen rövid
idő alatt, így összeálljon. Külön utakon folytatjuk a
munkánkat, pályázat lett kiírva a jegyzői állás betöltésére, amire egy monostori kötődésű jelentkező
is akadt, így, természetesen a többi feltételt is figyelembe véve, őrá esett a választásom. A neve Nagyné Szabó Anita, aki a hosszúpályi hivatal dolgozója
volt, és onnan jön haza, Monostorpályiba! Kérem,
fogadják őt szeretettel!
Kérdés: A falu történéseiről miért nem látunk
semmit, az erre a célra létrehozott weboldalon?
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Szeretnénk napra készek és tájékozottak lenni
minden a faluval kapcsolatos dologban! /pl. orvosok valós rendelési ideje, elérhetősége, boltok nyitvatartása, lakossági fórumok ideje, rendezvények,
szabadidős programok/
Válasz: Ez a kérdés hasonlít arra, amit már kérdeztek tőlem, hogy miért nem írom a polgármester
naplóját a honlapon? Akkor is és most is azt tudom
mondani, hogy nehéz úgy írni és vezetni egy honlapot, egy naplót, hogy bármit írhatsz bele, mindig
van valaki, aki sportot csinál abból, hogy kiforgatja
azt, amit leírsz, és utána én magyarázkodjak, már
nem is azért amit én írtam, hanem azért amit az
illető csinált belőle. De értem a célzást, felfrissítjük
a honlapot.
Kérdés: Lehetne-e legalább egy lakossági fórumot
18-19 órára szervezni, azokra való tekintettel, akik
késő délután érnek haza a munkából?
Válasz: Természetesen, de had jegyezzem meg,
hogy a közmeghallgatással egybekötött testületi gyűlés, a tavalyi évet kivéve, mindig december
végén a két ünnep között volt, amikor a dolgozók
többsége szabadságon van, tehát talán könnyebben
el tudna jönni, ha akarna. Ide kapcsolódóan nekem is lenne egy kérdésem: A Nemzeti Ünnepeinket mikor kellene ünnepelnünk, hogy a dolgozók,
a lakosok is érezzék annyira magukénak azokat a
fizetett ünnepeket, hogy részt vegyenek rajta? Hiszen próbáltuk már napján megtartani a megemlékezéseket, /március 15, október 23/ pár éve visszatértünk az iskola által szervezett időpontokhoz, de
elvétve találkozunk lakosokkal ezeken az ünnepségeken! Pedig a gyerekek, a felkészítő pedagógussal,
műsorral készülnek ezekre az ünnepekre, akik a mi
iskolánk tanítói, a mi gyerekeink, az ő munkájukat
és személyüket is megtisztelnénk azzal, hogy részt
veszünk ezeken a rendezvényeken.
Kérdés: Miért nincs ATM a településen?
Válasz: A Takarékszövetkezettel már több éve próbáljuk ezt a kérdést megoldani, de eddig minden
számításuk azt hozta ki, hogy nem éri meg számukra kihelyezni egy ATM-et. Volt olyan független
ATM kihelyező cég is, aki keresett bennünket ezzel
a kéréssel, de havi szinten közel 100 ezer forintot
kellett volna fizetnünk, plusz helyet biztosítanunk,
a rezsit állnunk. Ezekkel a feltételekkel nem tudtuk
vállalni. Természetesen keressük a megoldást, hogy
Monostorpályiban is legyen ATM.
Kérdés: A könyvtár nyitvatartási idejét lehetne-e
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módosítani, ismét azok miatt, akik későn érnek
haza?
Válasz: A könyvtár nem az önkormányzathoz tartozik közvetlenül, hanem a Gondozási központhoz,
de azt gondolom, hogy nincs szükség a nyitvatartási idő módosítására, hiszen ugyan úgy, mint a hivatalban, a könyvtárban is működik, ha valaki telefonon kéri, hogy csak később ér oda és várják meg,
ezt eddig is és ezután is megtettük, megtesszük.
Kérdés: Van-e lehetőség arra, hogy az Önkormányzat indítványozzon egy kérelmet az ÉMKK /
Hajdú Volán/ felé, hogy minden busz forduljon be
a faluba?
Válasz: Minden évben van egyeztetés a közlekedési
vállalat és a települések vezetői között a menetrendről. Amit a kérdező kér, már 2016-ban és 2017-ben
is felvetettem, lakossági kérésre. Azt a választ kaptuk, hogy az utazási lehetőségek Monostorpályiban mindkét irányba, tehát Debrecen és Létavértes
irányába is, megfelelő, és egyelőre nem tervezik a
megváltoztatását. Már csak azért sem, mert a többi utasnak ez felesleges kényelmetlenséget és plusz
kiadást okozna. Természetesen ebben az évben ismét megpróbálom az egyeztetésen felvetni a kérést.
Egyébként munkanapokon 35 busz jön Debrecen
irányából, és 34 busz megy Debrecen irányába!
Kérdés: A Létai úton levő régi buszmegállónál Létavértes felé, a megálló és a váró épület messze van
egymástól, nehezen lehet oda érni, ha jön a busz.
Lehetne-e padot tenni a megálló közelébe is?
Válasz: Amikor tervezés alatt volt ez a váró is, több
alternatívát is végig beszéltünk a tervezővel, mert
mi is láttuk ezt a problémát, amit a kérdező felvetett. A várót nem tudtuk közelebb hozni, mert nem
volt elegendő hely a számára, csak a jelenlegi helyén. A paddal kapcsolatban pedig a kötelező védőkorlát miatt nem volt elegendő hely. Amennyiben
a jogszabályok idevonatkozó része nem változott,
akkor most sem lehet oda padot tenni, de utána járok a dolognak!
Kérdés: A Művelődési házban elindult egy munka
Szilasi Zsanett és Nagyné Koncz Zsuzsa vezetésével, akiknek sokat köszönhetnek az idősek. Miért
kellett őket eltávolítani?
Válasz: Az idősek segítése, támogatása mindig is
kiemelt jelentőségű önkormányzatunk számára,
hiszen alpolgármester úr is az idősebb korosztályból való, és mindig is a szívén viseli az idősekkel
való törődést, gondoskodást! Valóban elindult egy
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munka a Művelődési házunkban, a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett közfoglalkoztatási program keretében, e programnak a résztvevői
voltak Zsanett és Zsuzsa, ahonnan szakmai segítséget, támogatást kaptak azok a közfoglalkoztatottak, akik náluk voltak alkalmazva, de a saját
településükön dolgoztak. Hasonlóan, mint az önkormányzati közfoglalkoztatási programokban, itt
is meghatározott főt lehetett minden évben felvenni. 2017 évben is megkérdezte a NMI, hogy hány
főt szeretnénk foglalkoztattatni velük a Művelődési
házban. Három főt kértem, ugyanis azt éreztem,
hogy Zsanett és Zsuzsi nagyon szépen szervezték a
programokat, de nem találták meg a közös hangot
minden résztvevővel és érintettel, ezért akartam
egy 3. embert melléjük, aki ezeket az egyeztetéseket, közösségi szervezéseket átveszi tőlük. Sajnos
a február végén lejárt programjukig, az NMI sem
Zsanettéknak, sem az önkormányzatnak semmilyen információt nem adott az esetleges tovább foglalkoztatásról. Majd március elején közölték, hogy
csak 1 főt tudnak számunkra biztosítani. Miután az
egy fő sem Zsanett, sem Zsuzsa nem lett, ők ezen
megsértődtek, bár az önkormányzat egyik közfoglalkoztatási programjába még éppen sikerült őket
betenni, valamint arra a hónapra, amikor már nem
volt az NMI-vel szerződésük, és még nálunk sem
voltak, mind a kettőjüknek 50-50 ezer forintot adtunk, hiszen dolgoztak akkor is. Néhány hét múlva
mind a ketten felmondtak. Én kértem Zsanettet,
hogy tájékoztassak az időseket a dolgokról, mert
én is hallottam, hogy nem pontosan így lett feléjük ez tálalva, de ezek szerint, ha még mindig van
aki ezt kérdezi, még most sincsenek tisztába a történtekkel. Röviden, nem lettek eltávolítva, kirúgva,
ahogyan tőlem is kérdezték már, hiszen nem is az
önkormányzat foglalkoztatta őket. A szerződésük
határozott időre szólt, ami lejárt, tehát megszűnt,
ezután vettük fel őket az önkormányzati közfoglalkoztatási programba, ahonnan ők mondtak fel, és
így távoztak.
Kérdés: De mi volt velük a baj?
Válasz: Mint már mondtam nem találták meg
a hangot mindenkivel, óvoda, iskola, néptáncosok, valamint volt pályázatokkal kapcsolatban is
probléma. Az idejük nagy részében a sajátjuknak
nevezett nyugdíjas és gyerek csoporttal foglalkoztak, amihez komoly segítséget adtuk, hiszen 2-3 fő
közfoglalkoztatottunk, volt, hogy több is, hónapokon keresztül varrta, készítette azokat a ruhákat,
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jelmezeket, amelyekben a fellépéseik voltak. Ennek
ellenére a tavalyi gyereknapra Zsanett nem engedte
fellépni sem a nyugdíjas, sem a gyerek csoportot,
pedig Monostorpályiban olyan különleges dolgokkal készültünk, amelyek még addig nem voltak! Ez a
sértődés odáig fajult, hogy ősszel egy fellépésük alkalmával, mikor találkoztak Vitányi István képviselő úrral, aki megdicsérte őket, mint monostoriakat,
az egyik nyugdíjas hölgy megpróbálta személyemet és az önkormányzatunkat lejáratni, besározni,
mondván én és az önkormányzat nem nézzük őket
semmibe! A művelődési házat térítésmentesen biztosítjuk a részükre, annyiszor ahányszor csak kérik,
az első komolyabb alkalommal, hogy el tudjanak
utazni Pécsre a testület több, mint 500.000.- Ft-ot
szavazott meg nekik úgy, hogy csigatésztába fogják
visszaadni. Ez meg is történt! Mindenkire, legyen
az magánszemély, csoport, egyesület, aki fellépésével, munkájával, produkciójával jó hírét viszi a
településünknek büszkék vagyunk, tiszteljük őket!
De akkor ez legyen már oda-vissza működő dolog!
Azt szoktam mondani, nem kell nekünk összejárni névnapozni, de a kötelező tiszteletet adjuk meg
egymásnak. Azt gondolom, hogy mind részemről,
mind az önkormányzatunk részéről ez a tisztelet
meg volt és meg van, de aki eddig nem volt ezekkel a dolgokkal így tisztában, illetve nem így tudta
a dolgokat, remélem, most már az is belátja, hogy
nem ördögtől való sem a polgármester, sem az önkormányzatunk! Na ezért kértem Zsanettől, hogy
őszintén, a tényeket mondja el az időseknek, nem
kell a hangulatot kelteni olyan mondatokkal, hogy
ki lett rúgva, nem volt szükség a munkájára, hiszen
ezeket tényszerűen lehet cáfolni, iratokkal, dokumentumokkal!
Kérdés: Miért kellet távoznia az óvodából Sipos
Tünde óvónőnek?
Válasz: Az eset hasonló, mint az előbbi! Ha a kérdés arra irányul, hogy miért mondta azt az óvónő,
hogy ki lett rúgva? Akkor a válaszom az, hogy nem
tudom! Sipos Tünde saját maga kérte az áthelyezését Hajdúszovátra, az ottani óvodába, erre bizonyíték, az általa a megbízott vezető, Dobó Attiláné részére átadott saját kezűleg írt kérelme! Tudok róla,
hogy néhány, számára kedves szülőt meghívott
sütizni, ahol előadta milyen csúnyán elbánt vele a
rossz polgármester, meg a rossz megbízott óvodavezető! Azt gondolom, hogy miután volt egy sikertelen pályázata, amivel a monostori óvoda vezetője akart lenni, csalódottságában, a könnyebb utat
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választva, tehát mindenki mást hibáztatva, illetve
nem itt helyben bizonyítani mégis az alkalmasságát, inkább elment tőlünk tanév közben, mellyel
nem kis problémát okozva, amit úgy néz ki most sikerül részben, majd nyártól egészében megoldani.
Kérdés: Sokan örülnek az elkészült járdáknak, de
kérdezik, hogy nem lehet-e azokkal az autósokkal
kezdeni valamit, akik a járdát használják közlekedésre, illetve parkolásra?
Válasz: Sajnos, mi is tapasztaltunk ilyet, ezért van,
ahol oszlopokkal próbáltuk ennek elejét venni, de
mindenhova nem tehetünk! Arra kérek mindenkit, hogy a KRESZ szabályait Monostorpályiban is
tartsák be, ne csak Debrecenben, vagy más városokban, hiszen az itt is érvényes. Igaz, hogy nálunk
nincs közterület-felügyelő, de a rendőrségnek mindenképpen jelezni fogjuk, hogy erre is figyeljenek
oda. Az óvoda előtti lánckorlát melletti megállást is
már tábla tiltja, ennek ellenére még mindig van, aki
oda parkol, amivel 10.000.- Ft-os bírságot kockáztat, a gyereke és mások biztonsága mellett! Nagyon
fontos, hogy a gyerekeinknek, már óvodás kortól
próbáljuk a szabályokat megtanítani, különösen
a közlekedésieket, hiszen az életük múlhat rajta!
Néhány napja történt Debrecenben, mikor a Szent
Anna utcai villamos megállót az úttesttől elválasztó
fém korláton akart két fiatal átugrani, pedig néhány
méterre ott van a zebra! Az egyik fiatalnak sikerült,
a másik viszont visszaesett az útra, néhány centiméteren múlt, hogy az előttem haladó autó nem
ütötte el! Azok a gyerekek, akiknek a szülei most
azt mutatják, hogy az olyan lánckorlátot, mint amilyen az óvodánál is van, alatta és felette átmászva is
ki lehet kerülni, kérem, gondolják végig milyen, a
jövőre nézve is, veszélyes dologra „tanítja” a saját
gyerekét!
Kérdés: Egyre több kamiont és teherautót lehet
látni a település utcáin, de vajon bírják-e ezek az
utak?
Válasz: Valóban ez így van, de az is elmondható,
hogy éjszaka polgárőrségben is egyre több teher- és
személyautó van az utcákon! Erre mondhatjuk azt
is, hogy olyan jó a közbiztonság, még aki meg tehetné, hogy beáll az udvarára, az sem érzi szükségét.
Az utcáink valóban nem erre a teherforgalomra készültek, illetve ahol még csak földes utcánk van, ott
is komoly problémákat okoznak ezek a járművek.
Miután a járművezetők nem nagyon foglalkoznak
a járműveik által megrongált utakkal, ezért a nagyobb problémákat megelőzendő foglalkoznunk
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kell vele, valamilyen szabályozás formájában. Ez
vonatkozik azokra a traktorosokra is, akik miután
akár egy kertből, akár a szántóföldről rámegy, egy
szilárd burkolatú útra, nagyon sok sarat visz fel rá,
ami nagyon baleset veszélyes, miután nem takarítják le. Erre is jobban oda fogunk figyelni a jövőben!
Kérdés: Nyugdíjas olvasóink kérdezik, hogy Monostorpályiban mikor kapják meg a számítógépeket, az infokommunikációs programban részt vevők?
Válasz: Az a helyzet, hogy bár az önkormányzatoknak semmi köze nincs ahhoz a céghez, aki
ezt az egészet szervezi, de ettől függetlenül olyan
szerződéseket akarnak aláíratni velem, amiben
mindenféle anyagi és jogi felelősséget vállalunk a
számítógépekért. Ezt nem voltam hajlandó aláírni,
hiszen a cégnek van Monostorpályiban saját alkalmazottja, 7fő is, akik ellátják a feladatokat, azt gondolom, hogy nincs szükség az önkormányzat ilyen
szintű bevonására! December körül jelezték, hogy
érte lehetne menni Berettyóújfaluba a gépekért, de
kiderült, hogy az ide szánt gépeket, elkeverték az
esztári és a pocsaji számítógépekkel! Azt kértem,
hogy cserélgessék vissza a gépeket, és jelezzék, ha
ez megtörtént, és akkor érte megyünk. Még eddig
jelzés nem érkezett!
Kérdés: Van- e még valami, amit szeretne elmondani az olvasóknak?
Válasz: Talán csak néhány dolog! Karácsonykor
a Monostorpályi Rozmaring Néptánc Egyesület
Elismerő Oklevelet, Vas László Díszpolgári címet
kapott a képviselő testülettől! Mindkét díj az adható legnagyobb elismerés, amivel a közösségünk
elismerheti egy személy, illetve egy csoport soksok éven át tartó kimagasló munkáját! Ezek az elismerések nem járnak semmilyen pénzzel! Sajnos,
hogy ilyennel kell foglalkoznunk egy ilyen kiemelkedő kitüntetés átadása után, de azok az irigy, vagy
rosszindulatú emberek, akik ilyeneket terjesztenek,
nem is gondolják, hogy az érintett családjának ezzel milyen problémákat és szomorúságot tudnak
okozni. Persze lehet ez a céljuk, ami ha így van, akkor nagyon szégyenletes!
Ehhez kapcsolódik, amit a honlapról és egyéb közösségi médiumokról kell elmondanom, ami az önkormányzatunkat, településünket érinti! Amikor
valamelyik állami szerv, legyen az minisztérium,
államtitkárság, vagy bárki kapcsolatba kerül velünk, mindig megnézik az interneten fellelhető információkat rólunk. Így eljutnak a honlapunkhoz,
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Facebook oldalainkhoz stb. Azok, akik szándékosan félremagyaráznak dolgokat, hazugságokat, félinformációkat, saját tévedéseiket írják bele ezekbe
az oldalakba, sokkal többet árthatnak vele, mint azt
gondolják! De azt is el lehet mondani, hogy milyen
kétszínű alak az olyan, aki szidja, szapulja az önkormányzatot, de a kedvezményeket, lehetőségeket pl.
szociális szén szemrebbenés nélkül kéri, és igénybe
is veszi. Természetesen nem vagyunk egyformák,
lehet más a véleménye valakinek, csak vegye a fáradságot arra, hogy kérdezzen, járjon utána a dolognak, amiről véleményt alkot, akiről véleményt
mond, vagy ír, de lehetőleg az illetőtől, a forrástól,
ne másod, harmad és sokad kézből származó információkból próbálja összerakni a saját összeesküvés
elméletét.
Egy gondolattal visszatérnék a járdákhoz! Az lenne
a kérésem, hogy a téli síktalanítást, semmi esetre
sem sóval tegyék a lakosok, mert így tönkre teszik
a betont, melynek cseréjét, csak a károkozó költségére tudjuk megtenni!
Kérdés: Április 8-án parlamenti választás lesz!

Monostori Pletykaűző Hírmondó

Addig már nem jelenik meg új száma az újságunknak, milyen gondolata van ezzel kapcsolatban polgármester úrnak?
Válasz: Természetesen senkit nem akarok semmilyen irányba befolyásolni, nem is lenne értelme, hiszen a szavazó fülke magányába, mindenki
azt csinál, oda teszi az x-et, ahova ő gondolja! Az
elmúlt években Vitányi István képviselő úrral nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, sokat fejlődtünk,
szép eredményeket értünk el! Természetesen van
hiányérzetem is, pl. a szemét feldolgozóval kapcsolatban, de tudomásul kell vennem, hogy azok a
malmok bizony sokszor lassan őrölnek, de őrölnek
és remélem, jó eredményt adnak számunkra.
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 Jegyzője:
Nagyné Szabó Anita vagyok, 1979. szeptember 07én születtem Debrecenben.
19 éves koromig Monostorpályiban éltem születésemtől fogva, itt jártam óvodába, itt végeztem el az
általános iskolai tanulmányaimat. Szüleim, nagyszüleim Monostorpályiban éltek, édesanyám ma is itt él.
1999-ben férjhez mentem, ekkor Hosszúpályiba
költöztem férjemet követve, akivel azóta is boldog
házasságban élünk, házasságunkból három gyermekünk született.
Középiskolai
tanulmányaimat
a
debreceni
Medgyessy Ferenc Gimnáziumban végeztem. Az
érettségi után számítástechnikai szoftverüzemeltetői
képesítést szereztem. A Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán igazgatásszervező szakon
szereztem meg diplomámat. 2006-ban a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatalban kezdődött közigazgatási tanulmányaim gyakorlati alkalmazása. Munkám
során mindig folyamatosan képeztem magam, mivel
szakmai fejlődésemhez elengedhetetlennek tartottam. Tanulmányaimat mérlegképes könyvelőként, a
Nyíregyházi Főiskolán közgazdászként gazdálkodási

és menedzsment szakon, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi Karán jogász
szakon bővítettem.
Férjem szintén közigazgatási szakember, ő már 15
éve Mikepércs Község Polgármesteri Hivatalának
gazdasági vezetője. Folyamatos önképzése során ma
már ő is a szakmájában elismert négy diplomával
rendelkező szakember.
Nagyon boldoggá tett, hogy lehetőséget kaptam
arra, hogy a szülőfalumban dolgozhassak, abban a
községben, ami számomra mindig az otthont jelentette, hiszen itt nőttem fel. Mindig is nagyon büszke
voltam arra, hogy Monostorpályiban nőttem fel.
Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az itt
élő embereket, a szülőfalum fejlődést szolgálhatom
tudásommal és a közigazgatás felé való elhivatottságommal.
Monostorpályi községért és az itt élő emberekért
lévő tenni akarás számomra nem munka, hanem
szívből jövő és megtisztelő feladat.
Nagyné Szabó Anita
jegyző
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Monostorpályi díszpolgára
Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott Vas
Lászlónak, aki
1969-ben szerelt le a honvédségtől és belépett a helyi Köztársaság Termelőszövetkezetbe. A TSZ kiváló dolgozójaként miniszteri kitüntetésben részesült.
1975-ben beválasztották a TSZ igazgatóságába, melyet egészen 1990-ig ellátott.
Rendszerváltást követően megválasztották a Földrendező és földkiadó bizottság elnökének. Ezeket a
tisztségeket társadalmi munkában végezte. Jelenleg
is sokan fordulnak hozzá
tanácsokért, keresik meg
problémájukkal.
1965-től az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagja. 1972-ben kinevezték
Monostorpályi tűzoltó
parancsnokának. Tisztségét 1990-ig végezte,
ekkor a tűzoltóság beolvadt a Létavértesi Tűzoltó
Egyesületbe.
1976-ban a Monostorpályi Sportegyesület elnökének választották „ideiglenes jelleggel”, melyet
1996-ban saját kérésére
fejezett be. Hosszúpályi
és Környéke Takarékszövetkezetének igazgatósági tagja volt 1976-tól
1984-ig. Tisztsége saját
kérésére szűnt meg, mivel
nem tudott részt venni a
gyűléseken. (Egy napon
volt a Derecskei ÁFÉSZ
igazgatósági gyűléseivel.)
1971-ben a Derecskei
ÁFÉSZ tagja lett. 1972ben megválasztották a
helyi Intéző Bizottság
vezetőjének, ahol a helyi
tagi viszonyokat intézte.
1976-ban a Derecskei
ÁFÉSZ igazgatóságába is
beválasztották (1996-ig).
1972-ben
megválasztatták a Monostorpályi
Tanács tagjának, mint
utcabizalmi. 1974-ben

beválasztották a Végrehajtó Bizottságba. 1978-tól
tanácselnök helyettesként tevékenykedett, melyet
1982-ig látott el (Hosszúpályival való egyesülésig).
A közös tanácsban beválasztották VB tagnak, melynek szétválásáig tagja maradt. Az első szabad választáson (1990-ben) megválasztották képviselőnek.
1998-ban pedig alpolgármesternek. 2002-ben 2 db
szavazattal lemaradt, befejezte képviselői tevékenységét, amit 30 éven keresztül társadalmi munkában
végzett. (Kivéve az alpolgármesteri tisztsége utolsó 2
évében 23.000 Ft/hó
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ELISMERŐ OKLEVÉL

Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete elismerő oklevelet adományozott a Monostorpályi Rozmaring Néptánc Egyesület részére, az
egyesület kiemelkedő munkájáért, mellyel jelentősen
hozzájárul a község szellemi, erkölcsi értékeinek gyarapításához, a település hírnevének öregbítéséhez.
Az egyesület célja, hogy ápolja a kulturális

hagyományokat, elősegíti a gyerekek és fiatalok
hasznos szabadidő eltöltését.
Megismerteti a magyar nép tradicionális táncait,
szokásait, viseleteit és a hozzá fűződő néprajzi ismereteket. Nyári néptánc táborokat szervez, ahol
a gyerekek tovább bővítik táncos ismereteiket,
megismerve a hely jellegzetességeit, nevezetességeit.
Évente két alkalommal, karácsony előtt és tanév
végén táncos bemutatót szervez, ahol a gyerekek
bemutatják ügyességüket, táncos tudásukat,
miközben közösséget épít, formál.
Hozzásegíti a gyermekeket a nemzeti öntudat,
magyarságtudat fejlődéséhez, a szülőföld, népünk, hagyományaink, viseleteink megbecsülésére, tiszteletére nevel.
2008-ig Balassi Kulturális és Közösségteremtő
Egyesület tánccsoportjaként működött, majd önálló egyesületet hoztak létre.
Gyermek és felnőtt csoportja is működik. Az
egyesület aktív működését az is mutatja, hogy
számos felkérésnek tettek már eleget:
•
Több alkalommal vettek részt a Létavértesi
Városi Könyvtár által megszervezett „Szüreti napokon”.
• A Létavértesi városnapokon, az Érmelléki Folklór Fesztiválon, a Hajdúbagosi Dinnyefesztiválon,
valamint a Hajdúsámsoni városnapokon.
• Meghívást kaptak Nagykerekibe, a Bocskai napokra.
• Szentpéterszeg Művészeti Általános Iskolában
több alkalommal szerepelt gyermek csoportjuk.
• Több alkalommal vettek részt Hosszúpályiban a
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Szent Iván éjjeli ünnepségen.
• Állandó résztvevői a Hosszúpályiban
megrendezésre kerülő Zichy Néptánc találkozónak.
• Sárándon a Művészeti Általános Iskola által
rendezett Dömötör napi tánctalálkozón remekeltek az egyesület táncosai, valamint a Sárándi Református Egyház felkérésének eleget téve
Trianoni műsort mutattak be.
• Mikepércsen a „Csillagokra lépsz” fesztivál állandó résztvevői voltak, ahonnan I-II. valamint közönségdíjat is elhoztak a csoportok.
• Részt vettek a mikepércsi csárdás GINNIS rekordjában.
• Abaújszántón, a híres cimbalomfesztiválon adtak
műsort a gyerekek valamint Hajdúböszörményben Néptánc Fórumon vettek részt.

• Rendszeresen részt vettek Debrecenben a COOP
napokon.
• A felnőtt csoport Erdélyben, Korondon is bemutatkozott.
• Hazai földön, Monostorpályiban is számtalan
rendezvények megjelenek:
• falunapokon, óvodai vásárokon, lombhullató
fesztiválokon, iskolai rendezvényeken, nemzeti
ünnepeken.
• Sok – sok cuháré és táncház szervezése áll a hátuk
mögött.Létrehozták és méltóképpen megtartják a
trianoni emléknapokat, mellyel a határon kívüli
magyarokra emlékeznek. Szintén létrehozták és
több évben magas színvonalon megtartották a Tavaszköszöntő fesztivált.
Az elismerő oklevelet karácsonykor, ünnepélyes
keretek közt adta át Szabó József polgármester úr.

MI AZ EESZT?
Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, melyhez
2017. november 11-én a háziorvosi szolgálatok,
járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, és az ös�szes gyógyszertár csatlakozott. Az orvosok és a patikusok a jövőben is ugyanazokat a számítógépes
rendszereket fogják használni, mint eddig is, nem
kell új programmal megismerkedniük, így az ellátás menete nem fog több időt igényelni, mint eddig.
Viszont az EESZT-n keresztül elérhetővé válnak
olyan adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron
őrizgetnie vagy bevésnie az emlékezetébe, hogy az
orvosi vizsgálatkor azt ismertethesse a kezelőorvossal. A gyógyszertárban pedig a gyógyszerész láthatja
majd az Önnek felírt készítményeket, olyanokat is,

melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtette kiváltani, és könnyebben tud tanácsot adni, hogy milyen
készítményeket ne szedjen egy időbe, vagy miért ne
felejtse el kiváltani egyes készítményeit.
MI AZ E-EGESZSEGÜGY?
A mai világban már szinte az élet minden területén
megjelenik a digitalizáció. Amennyiben ez még távol áll Öntől, semmi dolga nincsen az EESZT-vel,
az orvos ugyanúgy el fogja Önt látni, mint eddig, a
gyógyszereit ugyanúgy kiválthatja a papírrecepttel,
mint eddig, vagy megkérheti erre valamelyik rokonát, ismerősét. Ha viszont érdekli Önt a digitalizált világ, akkor sok új szolgáltatás válik elérhetővé
az Ön számára. A Lakossági portál felületén (ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után)
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megtekinthet minden olyan adatot, dokumentumot,
mely az Ön ellátása folyamán keletkezett. Nyomon
követheti a saját ellátásának menetét, bármikor megtekintheti az összes Önnek felírt receptet, beutalót,
és az e-Pfoil adatokat, melyek az Önre jellemző soha
vagy csak nagyon ritkán változó adatokat összesíti,
hogy sürgősségi ellátás esetén minél hamarabb a
kezelőorvosa rendelkezésére álljanak ezek. Ezen a
felületen bármikor szabályozhatja a digitális önrendelkezés keretén belül, hogy ki férhessen hozzá az
Ön adataihoz.
MI A DIGITÁLIS ÖNRENDELKEZÉS?
A digitális önrendelkezés lehetőségét az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény 2015. évi CCXXIV. törvényben módosított rendelkezései teszik lehetővé. A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége
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nyílik, hogy a portálon keresztül, vagy bármely
kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki
és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre
került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon
a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és
amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és
engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy
egyes adatokra vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel
a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő korlátozások
lesznek érvényben. Betegadatait csak a háziorvosa
és a kezelőorvosa láthatja, különösen érzékeny
adatokat, mint pl. a nemi betegségekre, pszichiátriai
vagy addiktológiai kezelésre vonatkozó adatok, csak
az e szakterületen dolgozó kezelőorvos tekintheti
meg. A digitális önrendelkezés 2017. február 15-től
elérhető.
MIT KELL TENNEM 2017. NOVEMBER 1-JE
UTÁN?
A betegek számára az a pozitív meglepetés,
hogy csak annyiban érinti őket ez a válBETEGTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNY
tozás, amennyiben arra igényük van. Ha
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy hivatalosan 2017.
élnek a digitalizált világ előnyeivel, akkor
november 1-jétől elindult a magyar egészségügyi
sok új szolgáltatás nyílik meg számukra, ha
informatikát korszerűsítő Elektronikus Egészségügyi
viszont elzárkóznak előle, akkor semmiben
Szolgáltatási Tér (EESZT)
sem változik a korábban megszokott betegellátási folyamat. Önnek semmi más dolga
Mi a EESZT?
nincsen, mint hogy ugyanúgy elmenjen az
Az EESZT internet alapú komplex, internatív adatbázis a
orvosához, ha beteg, vagy rutin vizsgálaháziorvosok, járóbeteg- és szakrendelők, patikák és nem utoltot ellenőrzést szeretne, pont úgy, ahogyan
só sorban a lakosság számára.
azt eddig is tette. Ha azonban Ön szeretné
Használata november elsejétől kötelező a közfinanszíromegismerni a magyar e-egészségügyi szolzott egészségügyi szolgáltatóknak.
gáltatásokat, akkor decemberben megnyílik önnek a lehetőség erre a Lakossági porCélja:
tál felületén, amit az eeszt.gov.hu oldalon ér
A célja alapvetően az, hogy a beteg ellátási dokumentációja,
el.
eseményeit, vizsgálati eredményeit a kezelőorvos pontos átlásHOGYAN VÁLTHATOM KI A JÖVŐBEN
sa,
A GYÓGYSZEREIMET?
a felírt és kiváltott vagy ki nem váltott receptjeivel együtt.
A felírt készítmények kiváltásának lehetőGyors pontos képet kaphat így az előzményekről, s az inforsége kibővült:
mációk birtokában megalapozottabban dönthet további vizs• továbbra is lehet az eddig megszokott mógálatokról vagy kezelésekről, mintha a beteg magával hozott,
don a kapott papírrecepttel, és így mások
esetleg hiányos dokumentációira, vagy az emlékezetére alagyógyszereit is ki lehet váltani
pozva.
• személyazonosság igazolásával és TAJ
Részei: e-recep, e-beutaló, e-dokumentumok e-profil.
kártya felmutatásával akkor is, ha a pa2018 év végéig megmarad a papír alapú rendszer is.
pírrecept nincs nálunk, de így csak a saját gyógyszereinket válthatjuk ki (chipes
Az első időszakában a csalakozás miatt előfordulhat
e-személyi igazolvány tárolja a TAJ számot,
hosszabb várakozási idő is.
így akkor nem kell két kártya - ez decembertől fokozatosan kerül bevezetésre)
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
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Iskolai élet

Nagyon gyorsan telik az idő. A szeptemberi hónappal szinte most kezdtük az iskolát, és már most az
első félév zárásával foglalkozunk. Sok érdekes programon vehettek részt tanulóink és szüleik az eddig
eltelt időben.
Az alsós tanulóink Benedek Elek népmese mondó versenyen vehettek részt a községi könyvtárban
Népmese napja alkalmából, amit Sáfrányné Félegyházi Beáta szervezett.

Az eredmény 1-2. osztályban: az I. Juhász Alexa a
II. László Antal Kristóf – Oláh Kristóf a III. Szegedi
Alexandra míg a 3-4. osztályban: az I. Hajdu Bianka
a II. Nagy Imre volt. A felső tagozatból Paluska Boglárka volt az egyedüli induló.
Bevezettük az e-naplót, melyen keresztül a szülők
még pontosabb tájékoztatást kaphatnak. Itt szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy akinek otthon nincs internetes elérhetősége a községi
könyvtárban lévő számítógépeket nyugodtan használhatja e célból is.
A pákozdi csata emlékére az erdőre kirándult az iskola. Az első program az volt a tanulók részére, hogy
Szűcs Gyula rendőrtörzs-zászlós körzeti megbízott
a kerékpáros közlekedés szabályait beszélte meg a
tanulókkal. Majd minden kerékpárt átvizsgált, hogy
közlekedés szempontjából megfelel-e. Azok a tanulók, akiknek rendben volt a kerékpárjuk ajándékban
részesültek. A nap további programjait a diákönkormányzat diákjai szervezték Merkószkiné Hajdu

Gabriella vezetésével, az alsósoknak a sorversenyeket, a felsősöknek számháborút.
Idősek napjára köszöntő műsort készített az iskola
4. osztálya Vágó Andrásné Kun Gáborné tanítónők
segítségével, amit a művelődési házban adtak elő a
meghívottaknak.
Az Állatok világnapja alkalmából kiállítást szerveztünk az iskolában a tanulóink rajzaiból, fényképeiből, gyurmaszobraiból. A kiállítást Hajdu Józsefné
és Arnóczkiné Kovács Erika tanítónők szervezték.
Megemlékeztünk az Aradi vértanúkról is. A felső tagozatos tanulók részére vetélkedőt szerveztünk Rácz
Sándor tanár úr vezetésével.
Házi rajzversenyt rendeztünk nyári élmények, őszi képek, téli képek témában. Az elkészült műveket a Facebook oldalunkon és a weblapunkon megtekinthetik.
Október 23. tiszteletére kiállítást tekintett meg az
iskola apraja-nagyja a művelődési házban. Így a
tanulóink jobban megértették a forradalom történetét, jelentőségét. A kiállítás létrehozója és tárlatvezetője Molnár Nelli és segítője Jenei Tiborné volt.
A felső tagozatos tanulók részére szavalóversenyt rendeztünk, melynek az eredményei a következők lettek:
az 5-6 osztályos korcsoportban az I. Halász Fanni a II.
Pál Franciska - Szabó Mirabella a III. Nagy Kinga.A
7-8 osztályos korcsoportban az I. Juhász Orsolya - Pál
Bettina - Sáfrány Olívia a II. Szabó Jenő Dominik a
III. Szabó Dominik lett. A versenyre Kovácsné Adorján Ildikó tanárnő készítette fel a tanulókat.
Az október 23-iünnepség egyben emlékmű avató is
volt, ahol Szabó József polgármester úr és Vitányi
István képviselő úr ünnepi beszéde után iskolánk
drámaszakkörének műsorát láthattuk, a felkészítőjük Kovácsné Adorján Ildikó tanárnő volt.
Mezei futás megrendezésére is sor került itt Monostorpályiban, amit Merkószki András vezetésével zajlott. A környék négy településének iskolái vettek részt
a rendezvényen. Eredményesen szerepeltek diákjaink:
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I. Búzás Mara III. Oláh Kevin és csapatversenyen II.
lett Bődy Kristóf – Varga Csongor – Bokor Alex –
Bernáth Máté – Oláh Kevin a 4. osztály tanulói.
Novemberben is sok programon vehettek részt tanulóink. Fogászati vetélkedő volt az alsós tanulók
részére, amit Pankotainé Vajas Judit szervezett. A
verseny végére a művelődési ház dolgozói, Molnár
Nelli és Jenei Tiborné vezetésével népi ételeket készítettek a gyerekeknek. Mindenki megkóstolhatta a
puliszkát, csőrögét, a lepcsánkát, a kapros lepényt,
dübbencsent a hájas tésztát.
Pályaorientációs napot először tartottunk. Minden
osztály felkeresett valamilyen munkahelyet a faluban és megismerkedtek az ott folyó munkával és a
foglalkozásokkal.
Makkos Sándorné méztermelő segítségével mézes
reggelit kapott mindenki az iskolában a méz világnapján, november 24-én. Egy kisfilm megnézésével
közelebb került a tanulókhoz a méhek világa, és a méhészet. A reggeli után, néhány tesztkérdés helyes kitöltésével még lehetett nyerni mézet, amit szintén Makkos Sándorné ajánlott fel. Köszönjük a felajánlását!
Adventi gyertyagyújtását rendeztünk az iskola osztályai számára. Minden héten más osztályok adták
a lángot egymásnak, hogy a koszorú lángjai fellobbanjanak.

A dámaszakköröseink műsort adtak advent második
vasárnapján a tubusnál a falu lakossága részére, a felkészítést Kovácsné Adorján Ildikó tanárnő végezte.
Mikulás ünnepséget a művelődési házban tartottuk.
A mikulás futóverseny is volt az új kerékpárúton.
Sokan részt vettek az osztályokból. Mikulás nap alkalmából voltak osztályok, akik moziba, voltak, akik
az Agorába látogattak el, és közben megcsodálták
Debrecen karácsonyi kivilágítását.
A Palánta Sorsordító Alapítvány karácsonyi bábjáték
műsort adott az alsós tanulók részére.
Az iskolai karácsonyi műsor december 22-én délelőtt
volt. A 3. osztály adott elő egy nagyon színvonalas
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színdarabot, melyet Tóthné Varga Csilla tanított be,
majd minden osztály fellépett egy karácsonyi énekkel. Ezek az együtt éneklések nagyon meghatóvá
tették az ünnepet. Délután került megrendezésre a
karácsonyi vásár, ahol ajándékot, házi süteményt,
vásári finomságokat árultak az osztályok és vehettek az érdeklődők. A falu karácsonyi ünnepségén is
előadták a harmadikosok a műsorukat, mely az ottani közönségnek itt is elnyerte a tetszését.
A magyar kultúra napja alkalmából közös szavalás,
és vetélkedő is lesz a elsős tanulók részére.
További eseményeink: az első félév zárása január
26-án lesz.
Január 29-től új órarendet kapnak a tanulók, és ettől kezdve átjárnak tízóraizni az ebédlőbe. Két időpontban mennek át tanulóink, az alsós évfolyam az
első szünetben, a felső tagozatos diákok a második
szünetben kapják a tízórait. A tanítás vége 16:15-re
fejeződik be.
Nyílt napokat rendezünk, február 6-án az alsós és
február 7-én a felsős szülőket várjuk iskolánkba.
Végig követhetik gyermekük viselkedését a tanítási
órákon és a szünetekben is.
Farsangi rendezvényünk február 23-án 14 órától
lesz.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk továbbra is az iskola valamennyi rendezvényére.
Kériné Piros Erzsébet Gizella
Tagintézmény-vezető
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Karácsonyvárás az óvodában
Az óvoda Kisvakond csoportjában a december az
ünnepi készülődés jegyében telt el.
A gyerekek izgatottan várták a Mikulást, sok verset,
dalt tanultunk, melyeket elő is adtak a Mikulás ünnepségen.
Az adventi időszakban igyekeztünk érzelmileg is ráhangolódni a kis Jézus megszületésére. Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, családias
légkör megteremtésével próbáltuk meghitté tenni a
karácsonyvárást.
Meggyújtottuk a gyertyákat az adventi koszorún, sokat beszélgettünk, énekeltünk, zenét hallgattunk és

betlehemes játékkal készülődtünk az óvodai és falukarácsonyra.
A gyerekek sokat rajzoltak, festettek, vágtak, ragasztottak, ünnepi ruhába öltöztettük nem csak a szívünket, hanem az egész óvodát is.
Remélem, hogy kis műsorunkkal nem csak magunknak, hanem a falu lakóinak is örömet szereztünk.
Ezúton kívánok mindenkinek áldott, békés, örömökben gazdag új esztendőt.
Pusztainé Kovács Ildikó
óvodapedagógus

Szakmai látogatás
a Teka Magyarország Zrt gyárában
Településünkön csaptelep összeszerelő üzem indult
November közepén. Az üzem indulása előtt, November 6-10 között Mosonmagyaróváron tölthettünk 5

napot szakmai céllal a Teka Magyarország Zrt üzemében, hogy megismerkedjünk a különféle golyóscsap gyártásának mód-jával.
A Teka Magyarország olyan cég, amely
2015-ben ünnepelte fennállásának 115
éves jubileumát. A vállalkozást 1900ban az egykori Osztrák-Magyar Monarchia- területén alapították. Az ez idő
alatt felhalmozott tapasztalat és szaktudás nem csak a cég, de az egész magyar ipari kultúra részévé vált. Ennek
köszönhető, hogy a céggel történelmileg szorosan összeforrt MOFÉM márkanevet oly gyakran az ipari Hungaricum jelzővel illetik. Ez olvasható a cég
honlapján többek között a következő
idézettel együtt.
„A MOFÉM nem csupán egy magyar
márkanév, nem csupán egy meghatározó
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fogalom a magyar szerelvénygyártás történetében,
hanem mindannak a szimbóluma, amit az emberi
alkotási vágy megvalósulásénak neveznek. Az alkotási vágynak, mely fontos mozgatója és értelme az
emberi létnek.”
A vállalat életében a minőség kiemelt szerepet tölt
be. Ezt bizonyítandó 2014-ben a cég ismét, immár harmadik alkalommal részesült Magyar Termék Nagydíj kitüntetésben.

A fogadtatás nagyon barátságos volt és a fiatalember, aki bemutatta a gyártást és felügyelte azt, szívélyesen, részletesen elmagyarázta mit hogyan kell
csinálni és miért. Az üzemben tartózkodásunk alatt
a ½”, 1” belső menetes, ¾” külső menetes csapokat,
kazántöltőt illetve téli fagycsapot gyártottuk.
Így ment a munka Mosonmagyaróváron...
November közepén, három gyártósor érkezett melyen, ugyanezen csapok gyártása lehetséges több
más golyós-csappal együtt. Miután
a gépek beállításra kerültek, itthon
is elkezdődött a gyártás. Továbbra is
külső és belsőmenetes vízcsapokat,
kazántöltőket, téli fagy-csapokat
gyártunk különböző méretekben.
…és így megy, itthon
A munka jó hangulatban telik. A
gyártás két teljes gyártósoron történik. A vezetőség és mi dolgozók is
azon fáradozunk, hogy a munka jó
ütemben, lendületesen, haladjon és
továbbra is olyan színvonalú csapok
tudjanak az üzletek polcaira kerülni,
mint az eddigi évek során.
Kalmár Katalin

A reflexológiáról
A talpmasszázsról találhatunk feljegyzéseket és falfestményeket még az ókori Egyiptom idejéből. Kr.
e. 2330-ból. Ezt a gyógymódot használták a kínaiak,
rómaiak és Európában a 14. században lett ismeretes.
Jelenlegi formájában Amerikából került Európába,
a copani oltárkép alapján készítet fordításból, amit
az ősi indián kultúra felkutatása nyomán találtak
meg. A nyugat európai szakirodalom fordításával
került Magyarországra és vált népszerűvé a reflexológia, többek közt Szabó Lajos atya, dr. Oláh András,
Bánszky Judit, dr. Tamasi József közreműködésével.
Ezzel a természetgyógyászati módszerrel, az egészséget megtartó életerők tudatos, célirányos serkentése ujjnyomással, a test reflex területein, időfaktor
figyelembe vételével, meghatározott zónára, fájdalomküszöb alatti nyomáserősséggel. Használható
prevencióra és állapotfelmérésre.
Az embert mindig szociális helyzetével és ökológiai megterhelésével együtt kell megfigyelni, és a
legmegfelelőbb kezelési tervet felállítani. A teljes

személyiség értékelése szükséges. Az adott állapot
soha sem véletlenszerűen alakul ki. Meg kell figyelni
az ok – okozati összefüggéseket, megtanítani az embereknek figyelni a következményekre, megelőzni és
kezelni a jövőben kialakulható kóros állapotokat.
A szervezet minden esetben az egyensúlyi állapot
megteremtésére, illetve megtartására törekszik. A
reflexzóna masszázs nem más, mint az öngyógyító
életerők folyamatos serkentése.
A test különböző pontjain (talp, tenyér, orr, fül, ajak,
szem, arc, nyelv, skalp, has, hát) a szervezet egészének kicsinyített mása található. Ezeken a pontokon
jelzi a szervezet, ha valahol felborul az egyensúly és
az életerők működése csökkent. Ha nincs elég mozgás, helytelen a táplálkozás, a düh, a harag elhatalmasodik….Zavar támad a szerv energetikájában és
a kiválasztás folyamatában is. Ez a zónákban salakanyag formájában jelenik meg. Minél távolabb van
a szerv, annál jobban érezhető a lerakódás (pl. a talpon) . Minél nagyobb és tömörebb az elváltozás a
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zónákban annál gyengébb a szerv működése, vagy
annál régebben áll fenn az egyensúlyzavar.
A reflex zóna masszázs nagyon sok esetben kiváló
vagy kiegészítő terápiának, figyelni kell az abszolút ellenjavallatokra. Egy reflexológia terápia folyamán jelentkezhetnek kellemetlen mellékhatások
is, mivel elkezdődi egy erőteljes méregtelenítése a
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szervezetnek. a terepautával minden következményt
meg lehet beszélni. a kezelések csak úgy lehetnek a
leghatékonyabbak, ha közben odafigyelünk a megfelelő étkezésre, mozgásra, relaxációra a test és a lélek
egyensúlyára.
Varga Gabriella
gyógytornász, reflexológus

56 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
MONOSTORPÁLYIBAN
Az Általános Iskolában 1961-ben végzett egykori tanulók  a 2011-ben tartott 50. éves találkozójukat
követően, amikor az országban elsőként, a megyében a Naplóban megjelent cikk következtében vis�szhangot teremtően együtt ballagtak a 8. osztályt befejező tanulókkal  Borók Elek, Botáné Nagy Olga
és László Antal szervezésével a Napközi éttermében
október 28-án tartották az 56. éves osztálytalálkozójukat.

kutatómunkával mindenkit sikerült megtalálni, elérni.
A szervezők jó érzéssel tapasztalták, hogy a
Polgármester Úr és munkatársai a szándékunk
bejelentésétől kezdve a találkozó bezárásáig minden
támogatást megadtak a találkozó jó hangulatú,
bensőséges megtartásához.
A találkozót az elhunyt osztályfőnök helyett Borók
Elek nyitotta meg, és vetítéssel egybekötött rövid
emlékeztető tájékoztatót tartott. Szomorú tényként

Az mindenki előtt ismert, hogy 5-10 évenként szokás a régi tanulóknak összejönni, osztálytalálkozót
tartani. A szokásoktól eltérő, nem kerek évfordulóra
eső időpont apropója volt, hogy a többség ebben az
évben lett 70 éves. Beléptünk a „szépkorúak” közé.
Annak ellenére, hogy többek elérhetősége (lakcím,
telefonszám) megváltozott az előkészítőknek kitartó

ismertette, hogy a végzett 37 tanuló közül ma már
csak 24-en élnek. A 19 fiú közül 11, a 18 lány közül
2 már meghalt. Az élők közül Monostorpályiban 9
fő, Debrecenben 8 fő, a szomszédos községekben 2
fő lakik. A többiek Miskolcon és Budapesten élnek.
Közülük mindössze 13 fő tanuló: Kovács Gyuláné
Apai Julianna, Borók Elek, Farkas Sándor, Kossa
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Istvánné Gurzó Piroska, Kovács Lajosné Ilyés Irén,
László Antal, Botané Nagy Olga, Papp Zoltán, Pongor Ferenc, Juhász Lászlóné Pusztai Erzsébet, Szabó
Imre, Kovács Sándorné Üveges Anna és Veres Károly, valamint 7 fő házastárs jött el.
Többen az egészségi állapotuk, betegségük miatt
nem tudtak eljönni. Sajnos vannak - köztük helyben
lakók is - akik nem tartották fontosnak a részvételt,
a találkozást, a visszaemlékezést azokkal a volt társaikkal, akikkel 8 évet töltöttek el együtt. Néhányan
még egyszer sem jöttek el, ám vannak köztük olyanok is, akik elmondásuk szerint most szívesen eljöttek volna, de a megromlott egészségi állapotuk miatt
már nem tudnak, nem képesek.

idők óta távol élők most is kihangsúlyoztuk, hogy
nem vissza-, hanem hazajöttünk Monostorra, annak
ellenére, hogy a szüleink már nem élnek, hiszen ez a
szülőfalunk. Jellemző volt, hogy szinte mindenki a
saját maga, és a gyerekei helyett inkább az unokákról
mesélt bővebben.
Sajnos, az örömteli történések mellett többen számoltak be egészségi problémáikról és a családjukban
történt szomorú eseményekről is. Végül meghallgatták azokat az üzeneteket, amiket a távolmaradt tanulók magukról a telefonbeszélgetések során mondtak el.
A beszámolók után jóízűen fogyasztottuk el a konyha dolgozói által összeállított bőséges hidegtálakon
elhelyezett ízletes sülteket, és a felszolgált finom sa-

Az elhunyt tanulótársaink, név szerint Csuka Sándor, Dobi Gábor, Kemecsei Gyula, Kiss Imréné
Labancz Ilona, Medgyesi Gyula, Munkácsi János,
Pintye János, Som Árpád, Szabó István, Molnár Istvánné Szűcs Ilona, Szűcs Imre, Tasnádi Sándor és
Tóth Károly mellett megemlékeztünk az elhunyt tanárainkról is, akik közül Dr. Fekete Istvánnét és Szabó Imrénét a közelmúltban veszítettünk el.
A megemlékezés után mindenki beszámolt az elmúlt évekről, a vele történtekről. A falutól hosszú

látákat. Eközben mindenki figyelemmel kísérhette a
korábbi találkozókon készített és kivetített fényképeket, végig követve az elmúlt évek változásait.
A jó hangulatú, kötetlen beszélgetéseket és a kellemes élmények felidézését követően, a mindenki részére emlékezetes élményt nyújtó találkozó zárásául
a jelenlévők elhatározták, hogy 4 év múlva megrendezik a 60. éves osztálytalálkozót, ismét eltöltenek
együtt egy kellemes délutánt.
Borók Elek

2017. október–december

17

Monostori Pletykaűző Hírmondó

Új év, új álmok…..vagy ez már a valóság?
Sokszor gondolunk nagyot, álmodunk egyet olyan
dolgokról, amire vágyunk. Dédelgetjük, változtatjuk,
megrágjuk kicsit, kiveszünk belőle és hozzáteszünk.
Ha nagyon sokat gondolunk rá, belénk ivódik, a
részünkké válik és az álomból nagyon hamar cél lesz.
Így volt ez a mi kis csoportunkkal is, akik egy közös
szenvedélynek köszönhetően ismerkedtek meg,
kovácsolódtak össze és végül lettek közös álmaink
és céljaink. Hogy mi is ez a csoport, hogy kik is vagyunk mi, azt hamarosan megmutatjuk. Többször
jelentünk már meg helyi rendezvényeken, csináltunk néhány saját programot, de csak 2017-re, két év
közös munka után értünk meg arra, hogy komolyra
fordítsuk a szót. Mostanra annyi ötlet és gondolat lett
a fejünkben, hogy tovább nem gátolhattuk ezeket,
így eljött az idő, hogy mindenkinek megmutassuk
kik is vagyunk, mit is akarunk itt, Monostorpályiban. Mi egy új egyesület vagyunk. A nevünk MOST
Egyesület, ez egy rövidítés, egy mozaik szó. Leírhatnánk teljes hosszában, de inkább szeretnénk, ha a
MOST vésődne a fejekbe, hiszen ennek van igazán
üzenete. Hiszünk abban, hogy mindent most kell elkezdeni, most kell élni, most kell álmodni, most kell
megvalósítani. Hisszük, hogy a halogatás csak időhúzás, hogy mindig bátornak, erősnek és kitartónak
kell lennünk. Miért is hisszük ezeket? Természetesen

az élet tanításai miatt, de létjogosultságunk kapcsán
most nem erre gondolunk, hanem a sportra. Igen a
sportra, mert ez a közös pont, ami összehozott minket és tanított meg annyi dologra már ez idő alatt is.
Tevékenységi körünk sokfelé ágazó, terveink szintén
messze mutatnak, számos programmal, eseménnyel
szeretnénk színesíteni Monostorpályi közösségi
és kulturális életét, de mivel az a legfontosabb, ami
most van, szóljon ez a cikk erről, a jelenről és a nagyon közeli jövőről.
Jelenleg két edzést tartunk folyamatosan, melyre
szeretettel várjuk a lakosság gyermek és felnőtt tagjait egyaránt. Célunk az egészség megőrzése, a közösség építése és a szabadidő hasznos eltöltése, így
nem csak egyszerű edzésekről van szó. Csodálatos
közösség alakult ki az elmúlt időszakban mindkét
edzés tekintetében. Nem csak a jókedv, a kedvesség,
a közös érdeklődés kapcsol össze minket, hanem
a folyamatos változás keresése, az új dolgok iránti
nyitottság. Mindezek nagyon rövid idő alatt nagy
eredményeket hoztak a csapatnak, és itt nem csak az
alakformálásra és állóképesség fejlesztésére gondolunk, hanem az egészségben és a lélekben, közérzetben bekövetkezett szemmel látható és kézzel fogható
változásokban is. Büszkék vagyunk mindkét csapatunk összes tagjára, az egyéni és csapat szinten elért
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eredményeire. Bízunk benne, hogy közös alkalmunk
lesz még, melyre természetesen további tagokat is folyamatosan várunk.
A rendszeres edzések mellett azonban egyéb programokkal is szeretnénk színesíteni a települési rendezvénynaptárt. A 2018-as évben kezdésként két
nagyobb volumenű programot is ajánlunk a lakosság figyelmébe. Az egyik a 2018.
január 26-28. között megrendezésre kerülő Sportfesztivál, mely
a helyi edzők, oktatók mellett
számos meghívott vendégedző és
oktató bevonásával valósul meg.
A sportos hétvége lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, a jelenlegi
edzettségi szint tovább emelésére,
az újévi fogadalmak beteljesítésére. Hiszen ez lehet a „valami új”,
a „valami sportos”, „valami egészség” fogadalmak végén a pipa. A
változatosan és tematikusan ös�szeállított programok lehetőséget
biztosítanak a sportágválasztásra,
hogy mindenki megtalálhassa a
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neki leginkább megfelelő mozgásformát a 2018-as
évre. A programot ajánljuk gyerekeknek, felnőtteknek. Azoknak, akik régóta a mozgás szerelmesei,
illetve azoknak, akik most szeretnének valamibe belekezdeni. Azoknak, akik jelenleg is jó állóképességgel rendelkeznek, de azoknak is, akik egy kíméletes
átmozgatásra vágynak. A paletta nagyon színes, érdemes szemezgetni.
A februári hónapot sem hagyjuk program nélkül,
ugyanis valami olyannal készülünk, ami más, ami
még nem volt. Sokan emlékezhetnek még arra, amikor a Művelődési Ház diszkóként is funkcionált és
egy kellemes zenés este eltöltésére adott lehetőséget.
Hasonló varázst és nosztalgiaérzést szeretnénk adni
azoknak, akik 2018. február 10-én ellátogatnak a
Retro Party-ra. Az estén a zenét a debreceni Jam
Zenekar szolgáltatja, akik szintén nosztalgiát jelenthetnek sok monostorinak, akik hajdanán a debreceni szórakozóhelyeken mulattak szombat esténként a
Nagyerdő szívében. A Party a farsangi és báli szezonban lesz, így nem kell sokat gondolkodni, hogy idén
hol kellene eltölteni. A Partyra korlátozott számban
foglalhatók ülőhelyek, de az este folyamán később
is van lehetőség csatlakozni, ha valaki csak egy-két
órát táncolna nosztalgikus környezetben. Reméljük,
hogy az eseményünk nem csak a cipők talpát, hanem a zenei repertoárnak köszönhetően a szívet és
a lelket is felmelegíti.
A célunk, hogy a programjaink üde színfoltot jelentsenek ezeken a különös téli, vagy „tavaszi” délutánokon és estéken. Az év további részében tervezett
programjainkról folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
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Időpontra lehet hívni
a kéményseprőket a családi házakhoz
2018.
januártól
a családi házban
élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a
kéményseprést, illetve az ellenőrzési
munkákat.
A jövőben a lakók
nem kapnak papíralapú értesítést
arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek.
Az ingyenes ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással jelenthetik be!
A változás az, hogy januártól a lakók „előre fixálhatják” a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési
munkákra, az alábbi elérhetőségeken:
interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
telefonon: az ingyenesen hívható 1818-as ügyfélszolgálati számon 9.1-es menüpont alatt
a személyes ügyfélszolgálatokon: 4024 Debrecen
Tímár utca 13-15.
Egyedi lámpahibák esetén:
Mezei-Vill Kft.
Telefon: 06-54/405-009; 06-80-204-270
Fax:06-54-500-382
Email: mezei-vill@mezei-vill.hu
Felelős személy: Csordás Tamás
Az időpont foglalási rendszer bevezetése mellett
megmarad a kéményseprési munkák ingyenessége
is, a tüzelőberendezés típusa alapján meghatározott
időközönként.
Forrás: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
hirek/hir/80
KÖZVILÁGÍTÁS
A közvilágítási hibák bejelentésének módja:
Csoportos- szakaszhibák nem- világító lámpák
esetén:
Eon Áramhálózati Zrt hibabejelentőjén jelen

időpontban:
Telefon: 06-80-210-310
Tisztább levegő, élhetőbb környezet Monostorpályiban
Mit tehetek én? A helyes lakossági tüzelés tízparancsolata
Fűtési és meleg víz előállítási igényemnek és
lehetőségimnek megfelelő, a lehető leginkább
környezetbarát tüzelőberendezést telepítem otthonomba.

A tüzelőberendezést és a hozzá tartozó kéményrendszert szakember segítségével helyezem
üzembe.
Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifát
vásárolok.
A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban szárítom
legalább 12 hónapig.
A tüzelőberendezést környezetbarát módon rakom meg és gyújtom be.
A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegőt.
Gondoskodom otthonomban a megfelelő hőszigetelés kialakításáról.
A tüzelőanyaggal takarékoskodom, a hőmérsékletet a takarékosság figyelembe vételével állítom be.
Gondoskodom a tüzelőberendezés és a kémény
rendszeres, szakember által történő felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
Soha nem égetek hulladékot, PET-palackot,
kezelt fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy
üzemanyagot.
Forrás: futsokosankampany.hu
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Középiskolások, főiskolások figyelem!
Rácz Antal nyugdíjas matematika szakos tanár csoportos matematika tanítást vállal.
A RÉSZVÉTEL DÍJMENTES!
Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig, 8 – 16.30-ig
a Könyvtárban vagy az alábbi telefonszámon: 52/393-539

Üzemanyag lopás
Felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy az Önkormányzat az üzemanyagokat, melyet vásárol,
már hónapok óta fekete festékkel megszínezi!
Akinek ilyen üzemanyagot kínáltak, vagy kínálnak a jövőben megvételre, az éljen a gyanúval, hogy lopott gázolajat, vagy benzint akarnak
neki eladni! Aki tud ilyenről és nem jelzi mind

a tolvajnak, mind a vásárló orgazdának cinkosa
lett, illetve lesz! Ezzel a festékkel megjelölt üzemanyag, ha bekerül egy jármű tankjába, a rendőrség laboratóriuma hónapokkal később, többszöri legális üzemanyaggal történt rátankolás után
is ki tudja mutatni!

Egyesületi Hírek
Az Együtt Monostorpályi Jövőjéért Közhasznú Egyesület 2017-ben is céljának tekintette, hogy a falu közösségét építse, táplálja. A gyermekektől a felnőtteken át az idős korosztály partnereivé vált és igényeiket
kielégítve támogatta őket a lehetőségeihez mérten. A
tombola első, második és harmadik díjának megvásárolásával támogatta a Thuolt István Általános Iskola szülői munkaközössége által szervezett iskolai
jótékonysági bált. Gyermekszínjátszó csoportunk
sikeresen szerepelt a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozón Hajdúnánáson Tanyakalamajka c.
előadásukkal. Ugyanezzel a színdarabbal felléptek a
Humorfesztiválon Derecskén, Bakonszegen a helyi
Óvoda családi napján,a TESCO és az AUCHAN által szervezett gyermeknapokon, Létavértesen az Irinyi János Általános Iskola családi napján, Újlétán a
falunapon, valamint a monostorpályi Búza-tanyán.
Az adventi időszakban új színdarabbal álltak elő a
Kis Hótündér címmel, melyet az újlétai Adventen,
Létavértesen a Rozsnyai gyűjtemény kiállítótermében és Debrecenben a régi Városházán is bemutattak. Karácsonyi ajándékként a fellépő gyerekeknek
„óriási élményben” volt részük, hiszen ajándékjegyet
kaptak egyesületünktől a Debrecen főterén felállított
Óriáskerékre, és adventi vásároztunk is kicsit… Itt
szeretném megköszönni a gyerekek szüleinek a támogatását, segítségét. Remélem 2018-ban is színjátszó körünk tagjaként köszönthetjük gyermekeiket,

mellyel továbbra is sok pozitívumot kaphatnak személyiségfejlődésük, önismeretük, magabiztosságuk,
értékrendjük kialakulása érdekében.
A múlt évben nyugdíjasaink se tétlenkedtek. Hajdúszoboszlón részt vettek az Országos Nyugdíjas
Ki-MitTud? területi válogatóján, melyről arany minősítést hoztak el Polka táncukkal. Ezzel egyenes út
vezetett az országos döntőbe Sopronba, ahol sikeresen szerepeltek és megkapták jól megérdemelt jutalmukat egy egész napos kirándulást Bécsbe. Az év
során számos rendezvényen részt vettek: Hosszúpályiban a Nyugdíjas Találkozón, Derecskén a Humorfesztiválon, a Hagyományőrző Nyugdíjas Találkozón
Berettyóújfaluban, Újlétán a Szüreti Mulatságon,
Berekfürdőn szintén egy Nyugdíjas Találkozón, Derecskén a Sütifesztiválon. A Mozgáskorlátozottak
Országos Szövetségének felkérésére képviselték Monostorpályit Bakonszegen a Mozgáskorlátozottak
Találkozóján. További munkájukhoz jó egészséget
kívánok, és azt kívánom, hogy „messze földön híres”
jókedvük soha ne múljon el!
Felnőtt színjátszó körünk egy év kihagyás után újra
összeállt új és régi tagokkal. Tavasszal kaptunk egy
ajánlatot a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar
Teátrumi Társaság által, immár harmadik alkalommal meghirdetett Pajtaszínházi Szemlén való részvételre Budapesten, a Nemzeti Színházban. 2018.
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január 27-én utazunk a fővárosba, hogy Monostorpályi nevét a Nemzeti Színház falaival és a szemlére ellátogató nézőközönséggel is megismertessük.
A felnőtt színjátszóink a 2015-ben előadott Rátóti
Csikótojás c. mesekomédiával lép fel. A szakmai minőség eléréséhez segítséget is kaptunk. Mentorunk
volt a több hónapos próbaidőszak alatt Mercs János
a debreceni Csokonai Színház elismert művésze. Ötleteivel, tanácsaival színesebbé tette, az amúgy sem
szokványos és hétköznapi értelemben ismert Rátóti
történetet. A premier előtti előadást 2018. január 20-án
a helyi közönségnek is előadtuk Monostorpályiban.
(A Nemzeti Színházban töltött napunkat és a „Csikótojás-kalandról” bővebben beszámolok a Hírmondó
következő számában.)

Tisztelettel köszönöm meg Monostorpályi Önkormányzatának és a Művelődési Ház dolgozóinak a
segítségét, hogy próbáinknak helyet és időt biztosítottak!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt színjátszó köreinkbe korhatárra való tekintet nélkül. Bozsik Yvette szavaival szólva:
„Ez a színház lényege: közös térben, közös időben
megéljük önmagunkat, és azt, hogy egy közösséghez
tartozunk.”
...és ezután is így fogunk tenni … Együtt Monostorpályi jövőjéért.
Hajduné Sáfrán Dóra
egyesület vezető

Közérdekű

INTÉZMÉNYEK
Polgármesteri Hivatal
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1.
Tel.: 06-52/393-014
Ügyfélfogadás:
Polgármester fogadóórája:
Hétfő: 10.00 – 12.00
Szerda: 13.00 – 15.00
Jegyző fogadóórája:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Szerda: 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 10.00
Polgármesteri Hivatal fogadóórája:
Hétfő: 7.30 – 12.00
Kedd: Ügyfélmentes nap
Szerda: 7.30 – 16.00
Csütörtök: 7.30 – 12.00
Péntek: 7.30 – 12.00

Hosszúpályi Arany Sas Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára
4275 Monostorpályi, Landler tér 4.
Nyitva: H – P: 9.15 – 12.30
Legközelebbi gyógyszertár:
Arany Sas Gyógyszertár
4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 1
Nyitva: H – P: 8 – 16 Tel.: 52/375-110
Fogászat
4275 Monostorpályi, Landler tér 4.
Tel.: 52/953-090
Rendelési idő:
Hétfő 8.30 – 15.30
Szerda: 12 – 17
Péntek: 8.30 – 15.30
Védőnői Tanácsadó

Orvosi rendelő
4275 Monostorpályi, Landler tér 4.
Tel.: 06-52/393-508
Rendelési idő: H- P: 8 – 12
Rendelési időn túl: Orvos lakás:599-202
Hosszúpályi orvosi rendelő 375-702 vagy 396-011

4275 Monostorpályi, Landler tér 4.
Védőnő: Lengyel Andrásné
Tel.: 06/20/520-48-32
Csecsemő tanácsadás: kedd 8 – 12
Terhes tanácsadás: péntek 8 – 11

Monostorpályi Posta
4275 Monostorpályi, Petőfi tér 2/a.
Tel.: 06-52/599/204
Nyitva: H – P: 8 – 12 ; 12.30 – 16

4275 Monostorpályi, Damjanich u. 1.
Tel.: 52/393-026
Nyitva: H – P: 6.30 – 17.30

Monostorpályi Óvoda – Bölcsőde
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Hosszúpályi Irinyi József
Általános Iskola Thuolt István Tagiskolája
4275 Monostorpályi, Landler tér 5.
Tel.:52/393-004
Nyitva: H – P: 7 – 19
Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
4275 Monostorpályi, Landler tér 1.
Tel.: 52/393-023
Nyitva: Hétfő : 7.30 – 17
Kedd, Szerda, Csütörtök: 7.30 – 16
Péntek: 7.30 – 14.30
Pénztárzárás a fiók zárása előtt egy fél órával történik!
Gondozási Központ és Községi Könyvtár
Gondozási Központ:
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50.
Tel.:52/393-013
Nyitva tartás: 0 – 24
Ügyfélfogadás: H – P: 8 - 16
Könyvtár:
4275 Monostorpályi, Damjanich u. 1.
Tel.: 52/393-539
Nyitva: H – P: 8 – 16.30
Konyha: Nyitva: H – V: 7 – 15
A szociális- és vendégebéd hétköznap és hétvégén 12
– 13.30-ig vihető el.
Tel.: 52/393-197
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
4275 Monostorpályi, Debreceni u. 1.
Tel.:52/393-368
Ügyfélfogadás:
H – CS:7.30 – 16
P: 7.30 – 13
Művelődési Ház
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/c.
Tel.:06/20/396-6206
Nyitva: H – P: 8 – 16
Boltok, Szolgáltatások
60. sz. Derecske COOP ABC
4275 Monostorpályi, Létai u. 38.
Nyitva:
H – P: 6 – 18 ; Sz: 6 – 12 ; V: 7 – 11
Bankkártya és étkezési utalvány elfogadó hely!

23

Monostori Pletykaűző Hírmondó

VM Trafik és Italdiszkont
4275 Monostorpályi, Létai u. 37.
Nyitva: H – P: 6 – 18 ; Sz – V: 9 – 15
Megújuló akciók! Frissen főzött kávé, hűtött italok
kaphatók!
Vónya Piroska fodrász
4275 Monostorpályi, Létai u. 13.
Nyitva: H: Szünnap ; K – P: 8 – 16 ; SZ: 8 – 14
Betti Virág Monostorpályi
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 6/a.
Nyitva: H – P: 8 – 17 Sz: 8 – 13 ; V: 8 – 12
Tel.: 06/70/413-0954
Kiss Bt. Mini Szupermarket, Monostori Csárda
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 27.
Nyitva: H – Sz: 6 – 20 ; V: 6 – 20
Rózsás Presszó
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 28/a.
Nyitva: H – V: 6 – 22
Derecske COOP Zrt.
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/393-015
Nyitva: H – P: 6 – 17 ; SZ: 6 – 12 ; V: 7 – 10
Turi Butik Ajándék
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 68.
Nyitva: H - P: 8 – 12; 14 – 15 ; SZ: 8 – 12
Budai András Hús Fűszer Csemege
4275 Monostorpályi, Debreceni u.
Nyitva: H: ZÁRVA; K – P: 7 – 11.30; SZ: 7 – 11
Naponta friss áru!
Ibolya Diszkont
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 85.
Nyitva: H – P: 8 – 11.30 ; 14 – 17; SZ: 8 – 11.30
Balogh Elekné Vegyesbolt
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 2.
Nyitva: H – K és CS – P: 6 – 18 ; Szerda: 6 – 12
Hétvégén zárva!
Tel.: 52/393-057
Táp – Takarmánybolt, Ildi Zöldségboltja
4275 Monostorpályi, Petőfi tér 4/d.
Nyitva: 7 – 11 és 14 – 17
Családi Csemege
4275 Monostorpályi, Rákóczi u. 22.
Nyitva: H – P: 6 – 12 és 14 – 19 ; SZ – V: 6 – 12
Tel.: 06/30/293-57-75 Bankkártya elfogadó hely!

Monostorpályi Pletykaűző Hírmondó – Monostorpályi Község Önkormányzatának lapja – Megjelenik 3 havonta
Felelős kiadó: Monostorpályi Község Önkormányzata – Felelős szerkesztő: Sáfrányné Félegyházi Beáta (könyvtáros)
Szerkesztőség címe: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1. – Elérhetőség: 06/52-393-014

