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Tavaly különdíjasok voltunk, idén szeretnénk 
a „Legsportosabb Település” címet!

Monostorpályi idén is csatlakozik a Kihívás Napjához, így több százan mozoghatnak 
idén is községünk különböző pontjain.

A szabály egyszerű: legalább 15 percig sportoljunk.
A Challenge Dayt, vagyis a Kihívás Napját 1991-ben rendezték meg hazánkban, 
nemzetközi szinten még régebbi hagyománya van a sportos életmód fontosságát 

hirdető programnak. Monostorpályi kisebb nagyobb megszakításokkal rendszeres 
résztvevője a rendezvénynek.

„Ép testben, ép lélek.” Talán ez is lehetne a mottója ennek a napnak, hiszen ez a 
szólásmondás azt jelenti, hogy csak akkor lehetünk szellemileg és lelkileg is frissek, 

ha odafigyelünk a testünk egészségére is, a sportolásra, az egészséges életmódra. 

2018. május 30-án egész napos ingyenes rendezvényeinken várunk minden         
sportolni vágyót. 

Néhány ízelítő a sportolási lehetőségekből:  Női Fitness,  Zenés Torna,  Kick-Box, 
Karate, Capoeira, Erőnléti edzések, Sorversenyek, Futás, Bicikli túra, TRX
A program részletes időbeosztásai a későbbiekben lesznek meghirdetve.
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Polgármester válaszol
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Aki a kérdéseket felteszi: Sáfrányné Félegyházi 
Beáta könyvtáros
Aki válaszol: Szabó József polgármester
Kérdés: Most a szokásosnál talán kevesebb kérdés 
jött, és van közöttük olyan, ami már esetleg más 
formában, de kérdezve volt az elmúlt időszakban! 
Ilyen az első kérdés is, ami az utcák aszfaltozásá-
ról, de legalább zúzottkővel való feljavítását kér-
dezi?
Válasz: Valóban ez az előző számban is volt kér-
dés, és sajnos most sem tudok újabb és jobb hí-
rekkel szolgálni. Azokon az utcákon, ahol még 
várható csatorna vagy ivóvíz beruházás, ott addig 
biztosan nem lesz érdemi pozitív változás, amíg 
az adott utcát érintő mélyépítések nem készülnek 
el. Ott, ahol már nem várható ilyen jellegű építő 
munkálat, csak önerőből lehetne útépítést, aszfal-
tozást megvalósítani, de erre jelenleg nincs sza-
bad forrásunk. Természetesen, ha időközben lesz 
kiírva erre pályázat, akkor azt megpályázzuk, ha 
sikerül megnyerni, akkor megvalósítjuk. Addig 
is türelmet és megértést kérek az ott lakóktól, de 
egyszerre nem megy az intézményeink felújítása, 
rendbe tétele, és az utjaink fejlesztése. Sajnos, a 
mostani pályázatok egyre több önerőt kívánnak 
az önkormányzatoktól, melyet sokan nem is tud-
nak teljesíteni, nekünk sem könnyű, de eddig még 
sikerült.
Kérdés: Mit jelent ez számokban?
Válasz: Nagyon sok 10 millió forintot! Például az 
óvoda 3 üteméhez összesen több, mint 40 millió 
forintot tettünk hozzá! Az ipari park projekthez, 
előre láthatólag, több mint 100 millió forintot kel-
lene hozzátennünk! Valamint a kisebb pályázatok 
is elvisznek 3-8 millió forint közötti összegeket 
önerőként.
Kérdés: A napelempark milyen hatékonysággal 
működik az elmúlt évek tapasztalatai alapján? 
Várható-e bővítés?
Válasz: A napelempark eddig minden évben hozta 
a tervezett 330.000 kWh körüli termelést, 331.000 
és 335.000 kWh között változik. Tervezve van és a 
pályázat is be van nyújtva egy, a mostaninak két-
szeresét termelő naperőműre, ami közel 0,5 MW-
os lenne, évi 650.000 – 680.000 kWh termeléssel!
Kérdés: Mit jelent ez forintosítva?

Válasz: Úgy látom, most a számok bűvöletében 
vagyunk, minden kérdés kapcsán! A mostani 
erőmű 11-12 millió forintot hoz, a tervezett ennek 
a dupláját, kb. 23-25 millió forintot!
Kérdés: Apropó erőmű! Van-e új hír a hulladék 
feldolgozóról?
Válasz: A választást követően, ismét felvettük al-
polgármester úrral a kapcsolatot Szabó Zsolt ál-
lamtitkár úrral, akihez személyesen mentünk el 
Budapestre, és számunkra is meglepő módon, na-
gyon pozitívan állt a dologhoz. Talán mégis csak 
lesz belőle valami!
Kérdés: Ez nagyon nagy dolog lenne ennek a kis 
településnek! Pontosan mit hozna ez számunkra?
Válasz: Nem szeretnék erről egyelőre többet mon-
dani, mert eddig is nagyon sok idő telt el, és nem 
tudjuk, hogy mennyi fog még eltelni, a tényleges 
megvalósulás elkezdéséig! Mindenképpen mun-
kahelyeket, a tervezett szerint 40-750 főig, ami 
nem csak az erőművet, hanem a ráépülő többi vál-
lalkozást is magába foglalja. Természetesen több 
iparűzési adó bevételt, ami azért egy kicsit csaló-
ka, mert az a település, ahol több a saját bevétel, az 
kevesebb állami támogatást kap a működéséhez, 
valamint pályázatoknál magasabb önerőt kell biz-
tosítson.
Válasz: Igen, szeretnénk egy kis termelői piacot 
a Damjanich utca sarkára, a régi orvosi rendelő 
helyére. A pályázat be van rá adva, reméljük végre 
támogatást kapunk rá. A kerékpárút melletti ka-
szálót, valamint a Rózsa utcát szeretnénk egy ren-
dezvénytérré alakítani, illetve az utcát úgy rendbe 
tenni, hogy a kettő együtt, alkalmas legyen idő-
szakos vásárok, kulturális és egyéb programok 
megrendezésére. 
Kérdés: Mi lesz az iskolások kis étkezésével, pon-
tosabban a tízórai és az uzsonna helyileg hol fo-
gyasztható el?
Válasz: Hónapok óta e téma körül pörög-forog 
mindenki, csak nem értem, hogy miért? Illetve 
dehogynem tudom, csak azt, ha politikailag kor-
rekt akarok lenni nem mondom ki, hogy kinek az 
érdeke, hogy ne kelljen a gyerekeknek átsétálni az 
ebédlőbe! Én szülőként örülnék, ha a szeptember-
től iskolás kisfiam, nem csak száraz tízórait kap-
hatna, hanem pl. bundáskenyeret, tojásrántottát, 
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meleg- teát, kakaót, tejet, tejeskávét stb. Kiderült, 
hogy nagyon sok gyerek nem ismeri a sült kol-
bászt, a sült szalonnát, vagy annyira ritkán jut a 
tányérjára ilyen, hogy nem szereti, mert igazán 
nem is ismeri. Biztosan igényelne átszervezést, 
kompromisszumot, esetleg némi áldozatot is kí-
vánna a dolog, hogy ez a rendszer hosszútávon is 
fennmaradjon. Ez egy többszereplős játék, hiszen 
benne van a gyerek, a szülő, az iskola és a konyha, 
mely a Gondozási Központ égisze alatt működik! 
Mindenkinek hozzá kell valamit tenni, mert csak 
így lesz életképes ez is, mint annyi más az életben. 
Kompromisszumok nélkül nem, vagy csak nagyon 
nehezen lehet előrébb jutni. Vannak jogszabályi 
előírások, melyek lehet, hogy kényelmetlenebb 
megoldást biztosítanak egy adott problémára, de 
ezeket tudja egy ellenőrzés során a hatóság meg-
nézni, leellenőrizni és ha szabálytalanságot talál, 
akkor bírságol! Amit viszont tényleg nem értek, 
hogy miért akarja valaki ennyire napirenden tar-
tani ezt a témát? Ha nem így lenne, akkor bizto-
san meghívnák a szülői értekezletre, vagy a szülői 
munkaközösség aktuális gyűlésére az élelmezés-
vezetőt, vagy a gondozási központ vezetőjét, eset-
leg az önkormányzat képviselőjét! De egyelőre 
nélkülünk próbálják kitalálni, hogyan lehetne, 
akár szabálytalanul is, de visszacsinálni mindent!
Kérdés: Lehet-e kérni az idén is az időseknek az 
önkormányzatot, hogy kaszálja le a gazt?
Válasz: Ebben az évben lényegesen kevesebb em-
ber van a közfoglalkoztatásban, így nem tudjuk 
vállalni, hogy minden 70 éven felüli egyedülálló 
lakosunknak lekaszáljuk az utca elejét! Természe-
tesen, a lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk 
segíteni azoknak, akik írásos kérelemmel fordul-
nak hozzánk, mely kérelemben nyilatkoznak ar-
ról, hogy nincs senkije, aki ezt a kötelező feladatot 
a családjában el tudná végezni!
Kérdés: Kérdezik, hogy ahol elkészültek a járdák 
és az autók összetörték, mikor lesznek kijavítva?
Válasz: Akkor, amikor az, aki összetörte jelentke-
zik, vagy akik tudják, hogy ki volt és bejelentik, 
és tudjuk, hogy kinek kell a számlát a javításról 
kiállítani, és kin kell behajtani! Rövidebben: soha, 
ha arra várunk, hogy az elkövető lesz olyan bátor 
és tisztességes, hogy önként jelentkezik, vagy ne is 
jelentkezzen, csak javítsa, vagy javíttassa ki a tönk-
re tett járda részeket. Van, ahol az elkészült járda 
mellé 1,5m-es zártszelvény oszlopokat teszünk, de 
már ezt is van aki próbálja kihúzni, elhajtogatni! 

A Hajnal utca Damjanich utca találkozása egy 
önkormányzati telken keresztül történik, ahol be-
tonoszlopokkal jeleztük is, hogy ez nem az utca 
része, hanem magán ingatlan. A szokások miatt 
megengedtük, hogy még használják továbbra is 
a lakosok átjárásra ezt a területet, de hogy kisze-
dik az oszlopot és el is törik, ez már gusztusta-
lan és felháborító dolog! Sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy míg más településeken, ahol tömegével van 
a kisebbség, nem törnek össze szinte semmit, ad-
dig nálunk, amit lehet, mindent megrongálnak 
előbb-utóbb. Az óvoda falához rendszeresen ne-
kitámasztják a kerékpárokat, összekoszolva a falat 
és beszakítva a szigetelést. A lábazatot összerug-
dosták, a szigetelést ott is beszakították, az ebédlő 
még nincs egy éve használatba, de meg lehet nézni 
a falat, hogyan néz ki! A Petőfi téren a posta előtti 
parkban már 2 db kandellábert törtek ki, a kerék-
párút mellett 1 db-ot, a Tubusnál szintén 1 db-ot 
/ennek az egynek jelentkezett csak az elkövetője, 
a többi gyáván hallgat/! Csak azokat javítjuk és 
cseréljük ki, ahol meg van az elkövető és vállalja 
anyagilag is a tettének a következményét! A töb-
bi úgy marad mementóként az utókornak, amikor 
majd apuka „büszkén” mutatja a gyerekének, hogy 
ezt még annak idején én törtem ki! Remélem, nem 
lesz már olyan büszke magára az illető, aki azzal, 
hogy nem vállalja a felelősséget a tettéért, csak a 
rossz példát, és a gyávaságát mutatja a gyerekének!
Kérdés: Egyre több kisebbség kezd beszivárogni a 
községbe! Mit tesz ez ellen az önkormányzat?
Válasz: Igen, engem is egyre többen keresnek meg 
a lakosok közül, hogy tegyünk valamit, mert nem 
akarják, hogy kisebbségiek, mondjuk ki, cigányok 
költözzenek be Monostorpályiba! Sajnos az ön-
kormányzatnak eléggé behatároltak a lehetőségei, 
de amit lehet, mindent elkövetünk, hogy az ide kí-
vánkozók, vagy már ide költözöttek minél kevés-
bé érezzék jól magukat! A lakosok sokkal többet 
tudnak tenni, hiszen ha nem állnak velük szóba, 
éreztetik velük lépten nyomon, hogy nem szívesen 
látják itt őket,sem bérbe, sem el nem adják nekik 
a házakat, akkor talán megtudjuk őrizni az ed-
dig elért eredményeinket! Tudom, hogy ezekért a 
mondatokért lesz aki még fel is fog jelenteni, de a 
településéért egy polgármesternek ezt is vállalnia 
kell. Remélem lesz olyan is aki, ha kell, mellém áll, 
és támogat ebben a küzdelemben! 
Kérdés: Rendben lezajlott Monostorpályiban a 
választás?
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Országgyűlési Képviselők választása  
2018. ÁPRILIS 8.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény I-XIII. fejezete rendelkezéseinek alkalmazá-
sával a 2018. évi országgyűlési választásokkal kap-
csolatos feladatokat helyi szinten a Monostorpályi 
Helyi Választási Iroda  végezte.
• A választási előkészületi feladatok már 2017. ok-

tóber-novemberében elkezdődtek  a körzetesíté-
sekkel, majd a Nemzeti Választási Iroda, Területi 
Választási Iroda által  a  választási informatikai 
rendszeren  folyamatosa kaptuk a feladatokat.

• Körzeteinkben nem hajtottunk végre változta-
tást, a választópolgárok az évek óta kialakított és 
megszokott körzetekben szavazhattak.

• A névjegyzék továbbvezetését az informatikai 
rendszeren végeztük, folyamatosan feldolgozás-
ra kerültek a külképviseleti népjegyzékbe való, 
és az igazolással szavazók felvétele. 

• A választásszakmai felkészítésekre történő ér-
tekezleten részt vettünk, az előadások hasznos 
és kielégítő volt. A választást megelőző próbák 
alkalmával rendelkezésre álló forgatókönyvek 
alapján a próbát zavartalanul pontosan el tudtuk 
végezni.

•  A helyi Szavazatszámláló Bizottságot határidő-
ben megalakítottuk. Minden bizottsági tag, va-
lamint megbízott tagok részére az eskütételt, 

valamint az oktatást időben megtartottuk, meg-
bízólevelek átadásra kerültek.

• A Helyi Választási Iroda, valamint az SZSZB 
tagjai a választásnapi feladatokat végrehajtotta,a 
választás rendben zajlott,  rendkívüli esemény 
egyik szavazókörben sem történt.  Azon állam-
polgárok, akik sajnos egészségi állapotuk miatt 
nem tudták szavazatukat a szavazókörben leadni 
élhettek mozgóurna iránti kérelemmel, így Őket 
a választás napján a szavazatszámláló bizottság 
tagjai keresték fel és adhatták le szavazatukat. 

•  Nem okozott gondot az átjelentkezéssel leadott 
szavazatok külön kezelése, ezek zárt borítékait 
a szavazókörök eredmény megállapító jegyző-
könyveivel együtt átadásra kerültek Berettyóúj-
faluban, az OEVI részére.

• Választással kapcsolatosan jogorvoslat benyújtá-
sára nem került sor.

• A 2018. április 8-i országgyűlési választások 
eredményes lebonyolítását a Monostorpályi He-
lyi Választási Iroda és a két SZSZB teljesítette, 
végrehajtotta. 

Nagyné Szabó Anita 
Jegyző

Helyi Választási Iroda Vezetője

Válasz: Igen, rendben volt minden, mind a He-
lyi Választási Iroda, mind a Szavazat Számláló 
Bizottságok tisztességesen, precízen, pontosan el-
végezték a rájuk bízott feladatokat! Itt szeretném 
megköszönni valamennyi, a választást segítő, bo-
nyolító közreműködőnek a munkáját, és a jövő-
ben is számítunk a munkájukra! A helyi eredmé-
nyekről az újságban adunk pontos tájékoztatást!
Kérdés: Van- e még valami, amit szeretne elmon-
dani az olvasóknak?
Válasz: Köszönöm a kérdéseket! A közelgő anyák 
napja alkalmából sok szeretettel köszöntöm az 
édesanyákat, nagymamákat! Nagyon jó egészsé-
get, és sok boldogságot kívánok nekik! 
Miután május vége pedig a gyerekeké, ezért őket is 
köszöntöm, kívánom, hogy éljék meg minél gond-
talanabbul a gyerekkort, a szülőknek azt kívánom, 
hogy ehhez tudják biztosítani a feltételeket!

Közeleg június, amikor a nagycsoportos óvodá-
saink és a nyolcadikos iskolásaink ballagnak! Ne-
kik azt kívánom, hogy ne féljenek az újtól, várják 
egészséges izgalommal, és önbizalommal, hiszen az 
eddigiektől eltérő, új ismeretek, új barátok, új kihí-
vások, más környezet várja őket, ahol megtalálhat-
ják önmagukat, érdeklődésüknek leginkább megfe-
lelő dolgokat ismerhetnek és tanulhatnak meg!
Köszönöm szépen a válaszokat! Kérek minden ked-
ves olvasónkat, hogy kérdéseiket, amelyekre választ 
szeretnének kapni a Polgármester Úrtól, továbbra is 
juttassák el a könyvtárba és a következő számunk-
ban megkérdezzük!

Sáfrányné Félegyházi Beáta
Könyvtáros
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Felhívás
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt.  a hulladékszállítási köz-
szolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése 
érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amely-
nek eredményeként 2018. április 9. napjától a Köz-
szolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg, a 
díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes fel-
adatok ellátásával.
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszol-
gálatát bővítette, lehetőséget teremtve ezáltal az 
ingatlanhasználók számára az őket személyesen 
felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos vál-
tozások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) 
bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilá-
gosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos 
teendőkről is.
A személyes felkeresés során bejelentett adatválto-
zások további feldolgozását az NHKV Zrt. a szer-
ződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával 
biztosítja. A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik 
azon lakosok részére is ügyintézési lehetőséget biz-
tosítani, akik esetében a területileg illetékes köz-
szolgáltató ügyfélszolgálata a lakóhelyükön kívül 
eső településen működik, így nem kell a változás 
bejelentések miatt akár több tíz kilométert utazni-
uk. Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség 

nyílik az esetleges számlatartozás befizetésére is, 
amellyel az NHKV Zrt. a díjfizetési kötelezettség 
elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kíván-
ja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését 
megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi 
teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra kése-
delmi kamatot nem számít fel.
A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbesze-
dést végző munkatársak minden esetben fényké-
pes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes 
felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a 
kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező 
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénz-
ben, a számla teljes összegének átvételére - résztel-
jesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a 
készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával 
igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át. 
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a 
díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingat-
lanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás idő-
pontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a 
díjfizetésre.

Tisztelettel: NHKV Zrt.

Sajtóközlemény
DEBRECEN, 2018. ÁPRILIS 17.

A FALUGAZDÁSZOK IDÉN IS SEGÍTENEK AZ EGYSÉGES KÉRELMEK 
BEADÁSÁBAN

Április elején megkezdődött az egységes kérelmek 
idei benyújtási időszaka. A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK) falugazdászai idén is ingye-
nes segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak az 
egységes kérelmek elkészítésében, beadásában. Az 
elmúlt években rendre az egységes kérelmek meg-
közelítőleg 70 százalékát a falugazdászok közre-
működésével nyújtották be a gazdálkodók, ezzel 
országosan mintegy 1000 milliárd forint támoga-
tás lehívását segítette számukra a NAK.
A Magyar Államkincstár (MÁK) 2018. április 3-án 
megnyitotta az egységes kérelmek beadására szolgá-
ló felületet. Idén 44 jogcímre lehet támogatási és kifi-
zetési kérelmet benyújtani. A megszokottak szerint a 

kérelmek beadására kizárólag elektronikus úton van 
lehetőség, támogatáscsökkenés nélkül május 15-ig. 
Az internetes felület használatát bemutató útmuta-
tók elérhetők a MÁK portálján.
Az elmúlt évben Hajdú-Bihar megyében több mint 
12 ezer egységes kérelem benyújtásában működtek 
közre a NAK megyei falugazdászai. A hálózat mun-
káját idei évtől kiegészíti a NAK szaktanácsadói 
hálózata is, ahol többek között kiválóan felkészült 
korábbi falugazdászokkal köthetnek a gazdálkodók 
támogatott szaktanácsadási szerződést teljes körű 
tanácsadási szolgáltatás érdekében.
A falugazdászokhoz tartozó 250-350 ügyfélszám 
miatt kérjük tagjainkat, hogy feltétlenül, mielőbb 
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Intézményi gyermekétkeztetés biztosítása 
és megszervezése a településen működő 

nevelési - oktatási intézményekben
Ezen írás létrejöttének elsődleges célja, hogy a tele-
pülés nevelési - oktatási intézményeibe (bölcsőde, 
óvoda, iskola) járó gyermekek szülei, az intézmé-
nyekben dolgozók, valamint a településen élők vi-
lágos képet kapjanak az intézményi gyermekétkez-
tetés, mint kötelező önkormányzati feladatellátás 
hátteréről, jogszabályi előírásairól, valamint magá-
nak a gyermekétkeztetésnek a településen történő 
megszervezéséről.
Jogszabályi háttérként szolgál számunkra az 1997. 
évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról törvény 21/A, 21/B, valamint 21/c pa-
ragrafusai, melyek részletesen taglaják a feladatellá-
tás elemeit.
2017. január 1. napjától a Gondozási Központ és 
Községi Könyvtár vette át a Önkormányzattól a fő-
zőkonyha működtetését, ezzel együtt a gyermekét-
keztetés biztosításának feladatát, azonban a feladat 
kötelező elltása jogszabályi értelemben továbbra is 
az Önkormányzat vállát nyomja. Nem véletlenül 
használtam az előbbiekben a nyomja kifejezést, hi-
szen az Önkormányzatnak minden évben óriási erő-
feszítéseket kell tennie azért, hogy meg tudja terem-
teni az alapjait egy olyan fontos feladatnak, mint a 

gyermekek étkeztetése a településen. 
Hiszen az olyan dolgok mint az ingyenes gyerme-
kétkeztetés, vagy a tavalyi évben végbemenő főző-
konyha felújítás mind azt a célt és akaratot szolgálja, 
hogy a településen a gyermekek a lehető legjobb mi-
nőségű étkezésben részesüljenek. Legyen itt szó az 
ételek minőségéről, az ételek elfogyasztásának kul-
turált feltételeiről, de akár arról is, hogy az Önkor-
mányzat éves szinten több millió forinttal támogatja 
a településen bölcsődébe, óvodába és iskolába járó 
gyermekek szüleit, megkímélve Őket a havi több 
ezer forintos étkezési költségtől.
Ennek fényében mind az Önkormányzat, mind a 
Gondozási Központ részéről tanácstalanul állunk 
az olyan jellegű megnyilvánulások esetén, amikor 
azt halljuk, hogy a településen a jelenlegi formában 
megszervezett gyermekétkeztetés szembe megy a 
gyermekek és a szülők akaratával.
A mai napig, személy szerint én, mint a Gondozási 
Központ vezetője nem kaptam megkeresést sem szü-
lőtől sem pedig gyermektől azzal kapcsolatba, hogy 
az étkezés bármely aspektusával probléma lenne. Az 
iskolából kaptam olyan visszajelzést, hogy a tízórai 

egyeztessenek időpontot falugazdászukkal, és a le-
egyeztetett időpontban szíveskedjenek megjelenni. 
Kizárólag így garantálható a kérelmek határidőben 
történő benyújtása. Általános ügyfélszolgálati tájé-
koztatást a NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság 
52/503-310-es telefonszámán kérhetnek.
Az őstermelői vagy kamarai kártyával jelentősen 
csökkenthető az adminisztrációra fordított idő, ezért 
kérjük, hogy azt az ügyintézéshez hozzák magukkal.  
Amennyiben nincs vagy elveszett az elektronikus 
úton történő ügyintézéshez szükséges jelszó, újat 
igényelni a MÁK honlapjáról letölthető nyomtatvá-
nyon lehet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy közös őstermelői 
kártya esetében a kártyán szereplő őstermelők kö-
zül mindenki kizárólag a saját nevében járhat el az 
egységes kérelem benyújtása során. Célszerű, hogy 
az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó sze-
mélyesen járjon el. Amennyiben a termelő valamely 
családtagja nevében kíván az egységes kérelemmel 

kapcsolatos ügyet intézni, azt csak meghatalmazás 
birtokában teheti meg. A képviselet igazolására a 
NAK portáljáról letölthető MH1 nyilatkozatot szük-
séges kitöltve és aláírva magával hoznia a gazdálko-
dónak.
A Kamara felhívja a termelők figyelmét, hogy több 
jogcím esetében is változtak a vonatkozó előírások 
és kötelezettségek, ezért javasolt tanulmányozni a 
NAK portálján elérhető, az egyes jogcímekhez ké-
szült rövid tájékoztatókat, illetve segítséget kérni a 
falugazdászoktól.
Kapcsolat:
Kissné Gyarmati Ágnes megyei igazgató (tel.: 30/694-
3498, e-mail: gyarmati.agnes@nak.hu)  
Lukácsné Berke Zita 
megyei főfalugazdász
(tel.: 30/841-1498, e-mail: berke.zita@nak.hu)
Internet: www.nak.hu
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elfogyasztására szánt idő a gyerekeknek nem elég, 
ezért szeretnék a szülők, hogy a gyerekek tízóraija át 
legyen szállítva az iskolába. 
Ezzel kapcsolatban annyit tudok reagálni, hogy az is-
kolai órák és szünetek kialakítása nem a főzőkonyha 
feladata, nem is lehet az. Ebben a kérdésben a kony-
ha mindig igazodott az iskola kéréséhez. Továbbá, 
ha a szülőknek tényleg van ilyen irányú kérése, hogy 
a gyerekek az iskolában fogyasszák el a tízóraijukat, 
akkor ezt érdemes lenne a szülők képviseletében, 
például a szülői munkaközösség vezetőjének akár fe-
lém, akár a fenntartó Önkormányzat felé jelezni, ne 
csak szájhagyomány útján terjedő elégedetlenségről, 
vagy szülői értekezleten készült petíciókról értesül-
jünk. Olyan kérdésekre, amelyeket nem tesznek fel a 
főzőkonyha, illetve az Önkormányzat irányába, arra 
nem tudunk sajnos érdemben válaszolni.
Én személy szerint úgy gondolom, hogy a gyerme-
kek érdeke azt kívánja meg, hogy változatos, életko-
ruknak megfelelő, ízletes étel kerüljön a tányérjuk-
ra minden egyes alkalommal. Továbbá hiszem azt, 
hogy egy egészséges étkezési kultúra kialakulásához 
az is szükségeltetik, hogy azt az ételt szép és kulturált 
környezetben lehessen elfogyasztani. Ezt a kulturált 
és szép környezetet tudjuk az idei tanévtől kezdve 
biztosítani, amire büszkék vagyunk.

De még egyszer szeretném leszögezni, sem a Gon-
dozási Központ sem pedig az Önkormányzat nem 
kíván szembe menni a szülők és a gyermekek aka-
ratával. Isten mentsen attól, hogy ezt tegyük! Abban 
az esetben, ha tényleg így látják jónak a tízórai elfo-
gyasztását, megfosztva a gyerekeket a meleg tízórai 
lehetőségétől, ezt tudomásul vesszük és biztosítjuk, 
hogy amennyiben az iskola megszervezi és gondos-
kodik a tízórai átvételéről a főzőkonyhán és annak 
átszállításáról az iskolába, akkor a jövőben a diákok 
a tízórait, az Iskolában fogják megkapni. Hozzátéve, 
hogy a Gondozási Központ sem személyi feltételt, 
sem tárgyi eszközt nem tud biztosítani a szállítás-
hoz, mivel nem rendelkezik az ahhoz szükséges fel-
tételekkel. 
Ezen kívül sem az Intézmény és az ott dolgozó kony-
hai alkalmazottak egyike sem szeretne olyan tevé-
kenységhez asszisztálni, melyben nem tudjuk garan-
tálni az ételek biztonságát, nyomonkövethetőségét, 
vagy akár az ételek biztonságos kiadagolásának és 
kiosztásának a folyamatát.
Remélem a leírtak fényében mindenki átértékeli a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban Önmagában ki-
alakult képet, és a jövőben szövetségesként nem pe-
dig ellenségként, pláne nem a gyermekek ellensége-
ként tekintene ránk.

Kungler Sándor
Intézmény-vezető

Iskolai élet
Iskolánkban a rövid téli szünet után néhány héttel 
már a nyolcadikosok a központi felvételit írták ma-
gyarból és matematikából. A 21 főből 10-en írták 
meg, mert ők olyan iskolába szándékoznak tovább-
tanulni, ahol a középiskola kéri a központi írásbeli 
eredményeit. A tanulók által elért pontok átlaga a 
következő: magyar: 32 pont míg a matematika: 20 
pont  volt.
A kultúra napján az egész iskola együtt szavalta a 
Himnuszt. A felső tagozatos diákok részére délután 
jó hangulatú vetélkedőt szervezett Kovácsné Ador-
ján Ildikó a reform kor irodalmából. Minden osz-
tály lelkesen készült a megmérettetésre, tablót  is 
készítettek a nap alkalmából.
Az első félév zárása során az iskola 159 fős létszá-
mából a kitűnő tanulók száma: 17 fő  az iskolata-
nulói közel 10%-a és a jeles (legalább, 4,8 átlaggal ) 
tanulók száma:  12 fő akik az iskolai tanulók 7%-a. 
Tantárgyi dicséretben részesített tanulók száma 25 

fő, akik 54 dicséretet kaptak. A legmagasabb ta-
nulmányi átlag tantárgyak szerint a dráma és tánc: 
4,52, a környezetismeret 4,32, a testnevelés: 4,30 és 
az ének-zene: 4,21.
A legalacsonyabb tanulmányi átlag tantárgyak sze-
rint: a biológia 2,69 (legalacsonyabb), a természe-
tismeret: 2,77 a történelem: 2,95 és a fizika: 2,96. 
A bukások száma: bukás 9 fő (az iskola tanulóinak 
6%-a)
A magatartás: 3,98 a szorgalom: 3,58 az intézményi 
tanulmányi átlag: 3,81 (ebből alsó tagozat: 4,3 felső 
tagozat:  3,6)
A második félév nagy eseménye volt a farsang. 
Minden osztály fellépett egy kis produkcióval. Az 
idén kevés egyéni jelmezes diák vonult fel, de  akik 
felléptek nagyon ötletesek voltak. Minden osztály 
hatalmas tortát kapott a produkciójáért, amit kü-
lön köszönünk Kungler Sándor intézményvezető 
úrnak és Szabó Józsefné élelmezés vezetőnek. Az 
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Énekverseny Alsós mesemondó verseny Ünnepi beszédíró

I.
Kiss Kitti Éva
Szilágyi Gréta

 Oláh Kristóf  
 Szilágyi Gréta Pál Bettina

II.
Pál Zsanett Ivett 
Rácz Alexandra Emese 
Fónagy Emma Sára

Részeg Zsófia  
Szatmári Petra Brigitta Paluska Boglárka

III. Szegedi Alexandra Erzsébet 
Ács Laura Boglárka  

Juhász Alexa  
Papp Máté 
Nagy Imre

Som Alex

osztályok nem csak tortát kaptak, hanem a gyere-
kek nagy örömére labdákat is.
A 1848-as szabadságharc tiszteletére rendezett 
nemzeti ünnepségünk első része már reggel elkez-
dődött. Az iskola emléktábláját megkoszorúztuk, 
majd a tanulmányi versenyek 2. és 3. helyezést elért 
tanulóink átvették az okleveliket. Délután a műve-
lődési házban folytattuk megemlékezésünket. Elő-
ször az iskola énekkara adott elő egy dalcsokrot, 
akiket Tóth Barbara Ramóna tanítónő tanított be. 

Pál Bettina ünnepi beszéde után megtekintettük az 
ünnepi műsort, a dráma szakkörösök előadásában, 
a megható műsort Kovácsné Adorján Ildikó tanár-
nő tanította be. Az ünnepség követkető részében 
átadtuk Szabó József polgármester úr segítségével 
a könyvjutalmakat a tanulmányi versenyek első he-
lyezést elért tanulóinknak.
A legeredményesebbek:
A március 15-e tiszteletére rendezett tanulmányi 
verseny eredményei:

Osztály Hely Olvasás Matematika

1. Osz-
tály I Pataki Zsuzsanna Antal Bálint

II Rigó Dominik Pataki Zsu-
zsanna

III Szegedi Alexandra 
Erzsébet

Csuka Aman-
da

2. Osz-
tály I Részeg Zsófia Papp Domi-

nik

II Bíró István László  
Papp Dominik Részeg Zsófia

III László Antal Kris-
tóf 

Juhász Alexa  
Nagy Réka

3. Osz-
tály I Besenyei Marcell Besenyei 

Marcell 

II Szilágyi Gréta Román-Szől-
lősi Anna 

III Boros József 
 Papp Ferenc Ádám

Kerékgyártó 
János

4. Osz-
tály I Fónagy Emma Sára Bődy Kristóf 

Levente

II Csuka Tamara Fónagy 
Emma Sára

III Bődy Kristóf Le-
vente

Barabás Do-
rián

Oszt Hely Olvasás Nyelvtan-helyesírás Matematika Német

4. Osztály I Fónagy Emma Sára Nagy Dorottya Bődy Kristóf Le-
vente

Bődy Kristóf Le-
vente

II Csuka Tamara
Bődy Kristóf Le-
vente  
Fónagy Emma Sára 

Fónagy Emma Sára Buzás Mara

III Bődy Kristóf Le-
vente Varga Csongor Barabás Dorián Fónagy Emma Sára

5. Osztály I Nagy Kinga Szabó Iringó Mira-
bella Besenyei Szilárd Besenyei Szilárd

II Szabó Iringó Mira-
bella Pál Franciska Nagy Máté Váradi Virág
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Hangicsáló Hangcsináló zenebölcsi

Hangicsáló Hangcsináló zenebölcsi indul! 
Időpont: 2018. május 4.  10 órától-11 óráig
Helyszín: Monostorpályi Művelődési Ház
Szeretettel hívjuk és várjuk a 0-3 éves korú gyerme-
keket és anyukákat, (apukákat, nagyszülőket) vidám 
zenebölcsi foglalkozásunkra.
A foglalkozás fő célja az együtt éneklés, zenélés, 
mondókázás.
Igyekszünk átadni, feleleveníteni a szülőknek, 
nagyszülőknek azt a zenei alapot, amellyel otthon, 

négyszemközt bármikor kedvükre mondókázhat-
nak, énekelhetnek. Fontosnak tartjuk az ismétlést, 
egy-egy dalt többször fogunk énekelni, a foglalko-
zások hétről hétre ugyanolyan felépítésűek, az új 
mondókák, dalok szép lassan kerülnek be egy-egy 
foglalkozásra, hogy a felnőttek is könnyen meg-
tanulhassák őket. Nagyon fontosnak tartjuk az élő 
hangszeres zenét, ezért rendszeresen furulya-, me-
tallofon-,  hegedűszót hallhatnak a gyerekek. Az öl-
beli játékokkal, ringatókkal, simogatókkal, csiklan-
dozókkal felejthetetlen közös élményhez jutnak a 
családok. Minden érintésben benne van a szeretet, 
amit dallam nélkül nem lehetne szavakba önteni!
Sok szeretettel várunk egy pihentető órára, amely 
örömteli közös szórakozást nyújt neked és gyerme-
kednek egyaránt!
Foglalkozásvezető: Madarász Annamária
Bővebb információ: Molnár Nelli 30/245-95-89

III Váradi Virág Besenyei Szilárd

Nagy Kinga 
Szabó Iringó Mira-
bella  
Váradi Virág

Szabó Mónika

6. Osztály I Varga Rebeka Varga Rebeka Varga Rebeka Varga Rebeka

II Kasza Tamás Márk Somosi Viktória Kasza Tamás Márk Csősz Vanda Beat-
rix

III Csősz Vanda Beat-
rix

Csősz Vanda Beat-
rix Somosi Viktória Kasza Tamás Márk

7. Osztály I Nagy Réka Osán Gabriella 
Boglárka

Osán Gabriella 
Boglárka Nagy Réka

II Osán Gabriella 
Boglárka Nagy Réka Kontor Petra 

Nagy Réka
Kontor Petra 
Szabó Dominik

III Szabó Dominik Györfi Vivien X Osán Gabriella 
Boglárka

8. Osztály I Pál Bettina Pál Bettina Pál Bettina Pál Bettina

II Juhász Orsolya Juhász Orsolya Sáfrány Olívia Juhász Orsolya

III Sáfrány Olívia Sáfrány Olívia Juhász Orsolya 
Paluska Boglárka Sáfrány Olívia
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A víz világnapja csoportunkban
Március 22. a Víz világnapja. Csoportunkban ki-
emelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, a 
természet megismerésére, tiszteletére neveléssel, a 
környezetvédelmi magatartásformák és attitűdök 
megalapozásával. Igyekszünk a gyermekeket minél 
közelebb vinni a természethez, ennek egyik része-
ként a Földünkhöz kapcsolódó minden nevezetes 
napról megemlékezünk, így került sor a víz témakö-
rének, a víz világnapjának megünneplésére március 
végén. A projekt hetében sétát tettünk a Létai érhez, 
csónakokat hajtogattunk, papírakváriumot készítet-
tünk, ellátogattunk a Monostorpályi Vízműhöz. A 
projekt végét a Poroszlói Tisza- tavi Ökocentrumban 
tett kirándulással zártuk.

Célunk:
• 1. Értelmi képességek fejlesztése összefüggések ke-

resése által (a víz fontossága életünkben, a vizek és 
a környezet tisztaságának megőrzése, a víz haszno-
sítása és romboló munkája). Ismeretek nyújtása a 
vizek és a vízpart élővilágáról. 

• 2. Szociális képességek fejlesztése közös tevékeny-
ségek, játékok közben.

•  3. Verbális képességek fejlesztése beszédértéssel, 
szókincsbővítéssel, verbális és metakommunikáci-
ós eszközökkel.

• 4. Testi képességek: Nagymozgások fejlesztése dra-
matikus játékok, szerepjátékok, mozgásos és dalos 
játékok, finommozgások fejlesztése vizuális tevé-
kenységek közben.

Feladatunk: 
• Tapasztalatszerzés biztosítása közvetlen megfi-

gyeléssel a természetben, képek nézegetésével, te-
vékenységgel, mese segítségével, otthonról hozott 
tapasztalatok megbeszélésével.

•  Összefüggő beszéd fejlesztése az átélt élmények el-
mondásával. 

• Szókincsbővítés kirándulások, képek nézegetése, 
szerepjáték, mese-vers által. 

• Kreativitásuk, fantáziájuk fejlesztése a papír 
akvárium eszközeinek elkészítése során.

• Ismerjék fel a víz fontosságát életünkben. Ismerjék 
meg és óvják közvetlen környezetünk vizeit.

• Alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a víz élővilá-
gához. 

• A gyermekek a kirándulást nagyon élvezték, végig 
érdeklődőek voltak.

Molnár Edit
óvodapedagógus
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ROZMARING – 2018 TAVASZ
II. Télkergető Néptánctalálkozó Gálaműsor 2018. február 10. Hosszúpályi

2018. március 03. Pocsaj 
XI. Kárpát medencei Lakodalmas és vőfély találkozó. 

Hajnalig tartott a mulatság, ahol csoportunkat emlékplakettel ajándékozták meg.

2018.március 8. Nőnapi fellépés Monostorpályi
Városi Könyvtár és Művelődési Ház Létavértes
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V.Határ menti Néptánc Találkozó

Kalotaszentkirályi Istentiszteleten vettünk részt

Pompás magyarok, templomból jövet 
Mentek át a Kalota folyón 
S a hidat fényben majdnem fölemelte 
Az ölelő juniusi Nap. 
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves 
És tarkaságban annyi nyugalom 
És fehér és piros és virító sárga, 
Izgató kék és harcos barna szín 
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok, 
Ékes párták, leesni áhitók. 

(Ady Endre)

Havasrekettyei vízesésnél

Táncházak szervezése Kádár Barbara 
koordiálásával

MEGHÍVÓ
2018. június 9.-én 17 órától

évadzáró bemutató műsort tartunk!
Helyszíne a Monostorpályi Művelődési ház.
Fellépők: Óvodás Rozmaring csoportocska

Felnőtt Rozmaringosok
A megtekintés ingyenes, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

HASFÁJÁS- STRESSZ  GYERMEKKORBAN
Az emésztőrendszer és a hasűri szervek érzékeny 
jelzői lehetnek a pszichés állapotnak, stresz-
sznek, szorongásnak, elfojtott feszültségnek. 
Hányszor halljuk, hogy kilyukad a gyomrom az 
idegességtől, vagy nem veszi be a gyomrom ezt 
a hazugságot... 

A hasfájások egy jelentős része funkcionális jellegű. 
A hátterében semmilyen szervi elváltozás nem mu-
tatható ki. Más esetben belgyógyászati vizsgálatok-
kal igazolható elváltozás áll a panaszok hátterében. 
Ilyenkor is igaz azonban, hogy a betegség kialakulá-
sában többnyire jelentős szerepe van a lelki okoknak.
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Funkcionális elváltozások okozta fájdalmak
A gyomor görcsös fájdalmát  a simaizom összehú-
zódása okozza. Ennek hátterében gyakran elfojtott 
düh, feszültség áll. Az érzésekkel való szembe nézés 
hiánya vezet testi tünetek megjelenéséhez. Máskor 
régi, traumatikus eseményeken, sérelmeken való 
szüntelen rágódás a fenti tünetek okozója. A negatív 
gondolkodás, az örökös aggódás szintén fenntartója 
lehet a tünetnek. Tartósan fennálló panasz a gyomor 
szervi elváltozásaihoz vezethet. Gyomorhurut, fe-
kély alakulhat ki.
A görcsös hasfájás – és az ezzel együtt járó hasmenés- 
sokaknál kötődik feszült, stresszes helyzetekhez. 
Vizsgadrukk, felvételi interjú, előadás tartása tipiku-
san ilyen alkalmak lehetnek. Sokszor a tünetek hát-
terében belső bizonytalanság, önbizalomhiány áll. A 
tünet elszenvedője bizonytalan lehet benne, vajon 
képes-e megküzdeni az adott nehézséggel, képes-
ségei, felkészültsége elégségesek-e a feladat sikeres 
megoldásához. Tudata beszűkül, csak a kudarc lehe-
tőségére képes gondolni.
A pánikbetegségi hasi megjelenési formája erős gyo-
mortáji-, vagy alhasi fájdalommal, hányingerrel, 
hasmenéssel, puffadással járhat. Súlyos betegségtől 
való félelem kíséri.
Az IBS – irritábilis bél szindróma – szintén funk-
cionális zavar. Hasi fájdalom, puffadás, diszkomfort 
érzés, a székletürítés zavara kíséri. A bélrendszer fo-
kozott érzékenysége, irritábilitása érzékenyíti a be-
teget erre a tünet együttesre. Helytelen életmódbeli 
szokások, alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás 
mellett elhúzódó stressz, lelki problémák állhatnak 
a panaszok hátterében.
Az alhasi panaszok mögött sokszor szintén nem le-
het szervi bajt kimutatni.  A szexualitást, a párkap-
csolatot, belső bizonytalanságot érintő lelki problé-
mák megnyilvánulása lehet.
A hasfájás, hányinger, puffadás, emésztési panaszok 
a gyermekek és kamaszok feszültségének, szorongá-
sának is gyakori tünetei. Az iskolafóbia gyakran jár 
reggelente a fenti panaszok megjelenésével.
Hasfájás gyerekeknél
A hasfájásnak számos különböző oka lehet, és 
sokféle formában nyilvánulhat meg. Mivel néhány 
hasfájással járó betegség sebészi kezelést igényel, 
az akut hasfájást mindig meg kell vizsgáltatni or-
vossal. 
A hasfájás lehet akut, tehát újonnan fellépő és kró-
nikus, azaz visszatérő, elhúzódó. Az akut fájdalmat 

mindig komolyan kell venni, mindenekelőtt akkor, 
ha több óra alatt sem enyhül, vagy ha kólikaszerű, 
ami azt jelenti, hogy rövid szakaszokban hevesen lép 
fel.
Mire kell figyelni, ha fáj a gyermek hasa?
Ha a gyermekének fáj a hasa, a gyerekorvos elsődleges 
célja, hogy a hasfájást okozó betegségre fényt derítsen. 
Ebből a szempontból fontos, hogy a gyermek ponto-
san hol érez fájdalmat, milyen jellegű a fájdalom, és 
milyen időközönként jelentkezik, valamint vannak-e 
kísérő tünetek:
A fájdalom helye: a gyerekek nagyon gyakran pa-
naszkodnak hasfájásra. Különösen a kisgyerekekre 
és az általános iskolásokra igaz ez, az ő esetükben a 
hasfájás a köldök környékén lokalizálódik. Lehet szó 
szervi és pszichés hasfájásról is. Vegye figyelembe, 
hogy a kisgyerekek a fájdalom helyét még nem tudják 
pontosan meghatározni. Sokszor még a hastól távoli 
szervekben (fül, torok) jelentkező fájdalom estén is 
hasfájásra panaszkodnak. A hasfájás azonban tényleg 
kisugározhat a jobb vállba epebetegség miatt.
A fájdalom jellege: Beszélhetünk kólikás hasfájásról, 
abban az esetben, ha a fájdalom hevesen és szaka-
szokban lép fel. A hasfájás több órán át is tarthat. A 
fájdalom lehet éles, elhúzódó vagy tompa. Az iskolás 
gyerekek már meg tudják határozni, hogy az imént 
említettek közül, milyen jellegű fájdalmat éreznek. A 
diagnózis felállítása szempontjából fontos szerepe van 
a fájdalom intenzitásának. A fájdalomtól eltorzult arc, 
a sápadt bőrszín és a félelem olyan jelek, amelyek mö-
gött komoly okot kell feltételezni.
A fájdalom időbeli jelentkezése: a hasfájás okának 
kiderítéséhez tudnunk kell, milyen időközönként je-
lentkezik a fájdalom, és milyen körülmények között, 
mivel áll összefüggésben. Ezért figyelje meg ponto-
san, mikor érzi a gyermek a fájdalmat:
Ha a fájdalom légzéskor lép fel, az tüdőgyulladásra 
utalhat.
Ha vizeletürítéskor fáj a gyermek hasa, húgyúti fertő-
zés jöhet szóba
Ha a gyermeknek akkor fáj a hasa, miközben eszik 
vagy miután evett, akkor gyomorfekély vagy reflux 
betegség okozhatja a problémát.
Ha a hasfájás székletürítés előtt vagy után jelentkezik, 
akkor székrekedésre vagy bélgyulladásra lehet gyana-
kodni.
Gyermekkori székrekedés: Az életmód a felelős?
Azok az általános iskolások, akik kevés zöldséget és 
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MEGÚJUL A REFORMÁTUS TEMPLOM
A templom megszentelt hely. Az Istennel és egymás-
sal való találkozásnak a helye. Egy olyan hely, ahol 
megpihenhetünk, ahol lerakhatjuk a terheinket. De 
ennél is sokkal több: egy hely,  ahol Isten szól hozzánk, 
ahol erőt meríthetünk és megvigasztalódhatunk. 
A templomban együtt lévő közösség: hálaadó Gyü-
lekezet. Azért hálás, mert újra és újra megtapasztal-
ja: Isten hűséges, velünk van és megsegít, soha nem 
hagyja el a benne bízó embert. Ezért is fontos, hogy 
Isten háza, a templom időről-időre megújulhasson. 

A templom mindemellett idegenforgalmi látvá-
nyosság is, a településképet meghatározó épület. 
Olyan védett műemlék, amit minden falubeli ma-
gáénak érezhet. Sok év után a Monostorpályi Re-
formátus Templom külseje és remélhetőleg a temp-
lombelső is pályázati pénzből újulhat meg. Pályázati 
pénz nélkül nem is álmodhatunk ilyen felújításról. 
Azonban a pályázat korántsem fedez mindent, így 
szükség van a hívek és minden jószándékú ember 
támogatására. 

Reméljük, hogy minél többen magukénak ér-
zik majd a Monostorpályi Református Templom 

korszerűsítését. Kérjük, hogy támogassanak ben-
nünket e valóban „szent cél” megvalósításában. 
Adományukat a Lelkészi Hivatalban fizethetik be, 
ill. az alábbi bankszámlaszámra utalhatják át:

Monostorpályi Református Egyházközség

10918001-00000018-56470010

(közlemény: adomány templomfelújításra)

Köszönettel és áldáskívánással:

Karcza Sándor

református lelkipásztor

gyümölcsöt esznek, 13-szor gyakrabban szenvednek 
székrekedéstől, mint zöldség -és gyümölcskedvelő 
társaik. Ha kevesebb, mint napi 400 milliliter folya-
dékot ittak, szintén emelkedett a szorulás valószínű-
sége.
A funkcionális székrekedés (olyan székrekedés, me-
lyért az étkezési szokások, a környezeti tényezők illet-
ve pszihoszociális tényezők tehetők felelőssé) egyre 
gyakoribb probléma az iskoláskorúak között. A gye-
rekkori székrekedések 95 százaléka ilyen típusú. Az 
elváltozásnak komoly következményei lehetnek, lelki 
zavarokat éppúgy okozhat, mint szégyenérzetet, isko-
lai gondokat, önértékelési és szociális problémákat. A 
vizsgált gyerekek 7 százaléka szenvedett székrekedés-
től, nekik jelentősen eltértek táplálkozási szokásaik 
társaiktól. A lányok között gyakoribb a székrekedés 
( 8,2 százalék, szemben a 6,6 százalékkal). A kilenc 
évesek között volt a leggyakoribb a gond ( 13.3 szá-
zalék), míg a nyolc évesek között (10 százalék) ennél 
valamivel kevesebben panaszkodtak. 

A gyerekek leginkább otthon szerettek nagyvécézni, 
de gyakran panaszkodtak a nem megfelelően tiszta 
mellékhelyiségekre vagy a vécépapír hiányára is. A 
kutatók szerint célszerű lenne a gyerkeket egészség-
ügyi oktatásban részesíteni, hogy a betegség meg-
előzhetővé válhasson. A szülőket szintén el kell látni 
információkkal, hogy ismerjék a kellő mennyiségű 
folyadék-, zöldség- és gyümölcsfogyasztás jelentő-
ségét. Fontos, hogy iskolai vécéhasználatra biztassák 
gyermekeiket. Rendszeresen kellene vizet is inniuk, 
akár órák alatt, ehhez még több csapot kellene fel-
szerelni az iskolákban. A mellékhelységeknek sok-
kal tisztábbnak, intimebbnek és jobban felszereltnek 
kellene lenniük, hogy a gyerekek használják azokat. 
„Remélhetőleg a felmérés hozzásegít a funkcionális 
székrekedés megelőzéséhez, megelőzve a pszihés és 
lelki zavarokat, melyek a mindennapi életminőséget 
is rontják.” - fogalmaznak a kutatók

Forrás: Webbeteg
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Úgy lesz, ahogy akarod!!!
Arra buzdítok minden 
kedves Olvasót, hogy ne 
foglalkozzon a világ hisz-
tijével, inkább ültessen a 
kertbe egy fát, gondozza a 
rózsabokrokat, főzzön va-

lami finomat, kedveskedjenek pajkosan egymás-
sal, és tegyék rendbe az otthonukat. Ettől jobb 
lesz a világ, értékesebb lesz az élet. Viszont ha 
bosszankodnak, pánikba esünk, akkor legfeljebb 
csak idegesebb lesz a világ. Ha azt mondanák, 
hogy itt a világ vége, én akkor is szépen megön-
tözgetném a virágaimat és ebéd közben megne-
vettetném a gyermekeinket, mert a jó Isten ezt a 
feladatot bízta rám, és mert talánn a friss virágok 
között, derüs egysüttlétben a világvége is elvisel-
hetőbb lesz. (Böjte Csaba)
   A Teremtő Istenünk saját képmására alkotott 
minket és szabad akarattal ruházott fel. Ezt bizto-
san mindenki hallotta már valahol. Hogy ez mit 
jelent? Lehet, hogy még nem magyarázta el senki 
rendesen, vagy csak elengedtük a hallottakat a fü-
lünk mellett.
   Ez azt jelenti, hogy mi is tudunk teremteni, bár-
mit, bármikor. „Kérjetek és megadatik!”.Lehet, nem 
kapjuk meg azonnal, várni kell rá, de annak is meg 
van az oka. Lehet, nem állunk még készen a befo-
gadására, vagy még tenni kell érte.
   Hogyan csináljuk??
   1-DÖNTÉS: Mi az, amit akarok pontosan? Mire 
van szükségem? Vagy mire nincs? Meghúzom a ha-
táraimat.  Mi az, ami jó nekem?
Eldöntöm, megfogalmazom, leírom és rendszere-
sen felolvasom.
   2-ELKÉPZELÉS: Elképzelem, amit szeretnék, 
bele élem magam, érzem, mintha már meglenne és 
örülök neki. És rendszeresen felidézem az érzést.
  KITARTOK a döntésem és az elképzelésem mel-
lett, amíg meg nem valósul!!!
   3-CSELEKVÉS: Tenni kell érte, ami csak mó-
dunkban áll!! Ez nélkül az egész csak álmodozás 
marad és elszáll!
   Ezt csináljuk minden nap! Teremtünk! De leg-
többször nem tudatosan, csak úgy, felbuzdulásból, 
és így jön jó is meg rossz is!
  Például: Sok évvel ezelőtt, már dolgoztam, párom 
nem volt, de nagyon szerettem volna elmenni a 

tengerpartra. Eldöntöttem és mindig mondogat-
tam a kolléganőimnek, hogy akárhogy is lesz, én 
megyek, egyedül, párral, barátnővel (döntés, el-
képzelés). És gyűjtöttem rá (cselekvés). Kérésem, 
elhatározásom és kitartásom elindított valamit a 
„Rendező Bizottságnál”. Megkaptam! Tavasszal lett 
egy párom, nyáron együtt elmentünk a tengerhez. 
Azóta együtt élünk  Bónuszt is kaptam az utazás 
mellé . Persze ez akkor nem volt tudatos.
  Másik példa: Anyuka retteg, hogy a gyerek ne-
hogy felmásszon a fára, mert leesik. Mondogatja is 
többször a gyereknek is. A gyerek azért is felmászik 
és leesik. „Ugye megmondtam” szól az anyja. Meg 
hát!! Talán nem kellett volna!! Az anyuka nem volt 
tudatos, biztos nem akarna rosszat a gyerekének.
  Teremtsünk tudatosan! Magunknak és másnak is! 
Csak JÓT, a rossz visszamegy a küldőhöz ( a jó is)!
   Hogyan is működik ez fizikailag?!?  Minden ér-
zésnek van egy rezgése és ez terjed és átalakít, hat 
a környezetére. Mint egy vízbe hajított kő, elkezd 
gyűrűzni, fodrozódik, amíg ellenállásba nem ütkö-
zik. Ha jó hagyjuk átmenni rajtunk is, ha nem jó 
tanúsítsunk ellenállást. Biztosan mindenki érzett 
már akár ismeretlen mellett is jó vagy rossz érzést, 
attól függően milyen volt az illető kisugárzása. És 
a szerint szólítjuk meg vagy elkerüljük messziről. 
Ennyire egyszerű!! Így terjednek a világunkban a 
kellemes és a kellemetlen dolgok. Gerjesszük, ter-
jesszük a kellemeset!!!
   Hány ilyen teremtést csinálunk a nap folyamán, 
életünk folyamán. Kicsi és nagy dolgokban. Aztán, 
ha nem tetszik, az eredmény mást hibáztatunk. 
Minden jelenlegi helyzet, a múltban hozott terem-
tések, döntések eredménye. Gondoljunk csak bele: 
nézzük a híradót, szappanoperákat meg hason-
lókat. Mit látunk? Megölték, balesetben elhunyt, 
robbantottak, gázoltak, kiraboltak, loptak, csaltak, 
hazudtak, intrikák, veszekedések….Aztán egész 
nap ezen gondolkodunk, beszélgetünk róla, bosz-
szankodunk miatta, félünk, hogy velünk is megtör-
ténik…Biztosan ilyen világot akarunk magunknak 
és a gyerekeinknek? Nem valami másról, szépről 
álmodozunk amikor kicsit lecsendesedünk, ma-
gunkba szállunk?! Hát akkor olyat kell csinálni, 
azon gondolkodjunk és tegyünk érte! Mi teremt-
jük a saját világunkat! Nem kell hagyni, hogy a fé-
lelem által befolyásolhassák a szabad akaratunkat! 
Változtassunk amit tudunk hogy jobb legyen. Nem 
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kell senkinek kiállni a tömegek elé hirdetni a békét 
vagy egyebet, hacsak nem érez erre komoly elhiva-
tottságot.
   Magunkban kell békét teremteni, kizárni ami 
nem oda való. harmóniát teremteni a lelkemben, 
az ágyamban, a szobámban, a házamban, az udva-
romon. Ha ez megvan és látja a szomszéd, ő is ilyet 
akar, miért is akarna másmilyent és fodrozódik, és 
terjed, tovább, tovább…  Emlékeztetőül: a rossz is 
így terjed. Mindig gondoljuk át mielőtt bármire 
is fókuszáljuk a figyelmünket! Biztos ezt akarom?  
ANNAK ADOK ENERGIÁT, AMIRE GONDO-
LOK!   Ezt a mondatot javaslom kirakni sűrűn lá-
tott helyekre az életterünkbe emlékeztetőül!

   Bármilyen világot megteremthetünk magunknak 
tudatosan, kitartással, cselekvéssel, szeretettel, elfo-
gadással!
   Mindenki Istentől született, hogy jól érezze ma-
gát az életében és mindenki hozzá tér vissza. Nincs 
kivétel.
   De vannak tudatosabbak és kevésbé tudatosak. 
Mutassunk utat és sokan követni fognak. Mindenki 
ezt akarja. Ébresszük fel a szunnyadó tudatosságot, 
finoman, szép szóval, szeretettel. 
   Teremtsünk egy jó világot magunknak!!! Mind-
annyian kellünk hozzá!!!

Varga Gabriella
gyógytornász, reflexológus

Eljön majd a hónap, a gyermeknapi móka
Május utolsó vasárnapján szeretnénk a gyermekeink 
aprajával és nagyjával elfoglalni a Tubus előtti teret. 
Eme csínytevésünkben segítségünkre lesznek a leg-
cukibb arcok, a MINYONOK. A tavalyi évben nagy 
sikerrel lezajlott gyermeknapi rendezvényünkből 
kiindulva hasonló, színes és érdekes programokkal 
várjuk a kicsiket és nagyokat, beleértve a szülőket is. 
Szóljon május 27-e a mókáról a kacagásról, amit 
a Minyonok biztosítanak. Lesznek ügyességi és 
szórakoztató játékok, kézműves foglalkozások, 
sportjátékok, arcfestés, lovaglás, zenés műsorszá-
mok.
Gyermeknapi rendezvényünk színvonalának eme-
léséhez a következő verses felhívással kértük a helyi 
egyesületek segítségét, hogy egy-egy saját készítésű 
játékkal járuljanak hozzá a nap sikeréhez, a gyerme-
kek szórakoztatásához.
Eljön majd a hónap, hogy ünnepeljük Őket
Egy napig éltetjük a kis tekergőket.
Legyen e napon nevetés, vidámság,
Tele játékkal egy gyermeki királyság.
Építsünk együtt egy kalandos szigetet,
Borítsuk játékba az egész ligetet.
Ajánljátok játékotok, építsetek standot,
Töltsük együtt vidáman az egész Gyereknapot.
Ragadjunk szerszámot, épüljön a játék,
Az egyesületektől legyen ez ajándék.
Legyen vidám, színes, gyerekeknek való,
Ügyességi játék, vagy éppen egy fa ló.
Kuszó-mászó játék, logikai feladat,

Bármi is a célja itt mindenből akad.
Lehet ez majd fából, vagy egy papír csoda,
Maradandó legyen annyi csak a dolga.
Az egyesületek játékokkal készülnek, a Minyonok a 
startnál állnak. Töltsük együtt a gyermeknapot má-
jusban, színes programokkal, itthon Monostorpályi-
ban.
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Bioenergia – egy fa, amely látványos, 
egyben gyorsan is növekszik

A hagyományos mezőgazdasági termelés mellet ko-
runkban egyre nagyobb jelentősége lesz a megújuló 
energiát szolgáltató növények termesztésére.A ha-
gyományos, egyben a környezetet is szennyező ener-
giahordozók mennyiségének csökkenése, az egyre 
erősebb környezetvédelmi szabályozás, az alterna-
tív módszerek szélesebb alkalmazását indokolja. Az 
energia szükséglet nem csökken, így egyre nagyobb 
jelentősége lehet az energianövények termesztésének. 
A bioenergiát szolgáltató növények egyben ökológiai 
kockázatot is jelenthetnek, hiszen egyes fajok akarat-
lan szétterjedése a természetes ökoszisztémák átfor-
málását eredményezheti. Az energetikai ültetvények 
egyik alanya lehet a hazánkban még kevéssé ismert és 
elterjedt nagylevelű császárfa (Paulowniatomentosa), 
melynek hagyományos felhasználása nagyon sokrétű, 
hiszen az ipari-,(bútor-és épületfa, energia célú bio-
massza) méhészeti és gyógyszeripari hasznosításon át 
a díszfa funkcióig terjed (Tasnádi, 2014). A császárfa 
Kínából származik, ahol jelenleg is több millió hek-
táros ültetvényekkel próbálják orvosolni a csökkenő 
erdők miatt felmerülő környezeti és gazdasági prob-
lémákat.
 A császárfafélék családján belül 6 fajt külön-
böztethető meg, melyekből az évek során számos 
hibridet állítottak elő. Előnyös tulajdonságai a gyors 
növekedés, kiváló fűtőérték, jó bútoripari felhasz-
nálhatóság, a rossz talajokon való termeszthetőség, a 
nagy széndioxid-elnyelő képesség, és ezáltal a klíma-
szabályozó szerep (INTERNET1).
Megoszlanak a vélemények arról, hogy ez a fa az ültet-
vényekről kivadulva tömegessé válhat-e újabb élőhe-
lyein. Az Amerikai Egyesült Államokban tapasztalha-
tó kivadulása, Európában nem tapasztalható spontán 
tömeges jelenléte, a mérsékelt égövben sehol sem ter-
jedt el tömegesen.
 A császárfát régebben a tátogatófélék (Scrop-
hulariaceae) családjába sorolták, ma önálló családba 
(Paulowniaceae) tartozik, akár 15-20 méter magasra 
növő fa. Kezdeti növekedése eléri az évenkénti 3-4 
métert kedvező fény- és nedvességi viszonyok között. 
A faj a talaj fajtájára kevéssé érzékeny; fontos azon-
ban, hogy a talaj jó vízáteresztő tulajdonságokkal bír-
jon. Kerülni kell a szélsőséges agyagos (30% vagy fe-
letti) talajokat. A talajréteg vastagsága legalább 1,5 m 
legyen. A túl savas talajokat nem tűri, a pH értéknek 

5,5 körül vagy felette kell lennie.
A talajvíznek 1,5 méterrel kell a talajszintalatt lennie, 
a fiatal növényeknek azonban még megfelelő öntözést 
kell biztosítani.A gondos öntözés a kezdetekben na-
gyon fontos (első 1-3 év), ez követően már a gyökér-
rendszer elég erőssé válik és mélyre hatol, hogy elér-
hesse a víztároló réteget.
Legegyszerűbb a csöpögtető rendszerű öntözés. Egy 
fiatal fa vízszükséglete heti kb. 50 liter, amelyet még 
a legszárazabb időszakban is hetente egy-két alkal-
mankénti öntözéssel biztosítani kell (INTERNET2). 
Igényli a közvetlen napfényt, árnyékos helyen lassab-
ban növekszik.
Több évtizedes kutatómunka árán megszületett a ne-
mesített PaulowniaShanTong, a Paulowniatomentosa 
és fortunei keresztezéséből („smaragdfa”). Ez a válto-
zat még gyorsabban nő, és ami a legfontosabb, javított 
fagytűrő képességű, ami lehetővé teszi mérsékelt égö-
vön, így hazánkban is a telepítését.
Szaporítása és telepítése
A nemzetségbe tartozó alapfajokat magról szaporít-
ják (Vityi-Marosvölgyi, 2012). A keresztezett hibridek 
magjai sterilek, - így nem is áll fenn az invazív terjesz-
kedés veszélye - ezért a hibrideket in vitro módszerrel 
szaporítják. A palánták először fóliasátrakba kerül-
nek, előnevelik őket, majd egy éves korban a fagyok 
elmúltával kerülnek kiültetésre. A telepítést talaj elő-
készítéssel kezdjük (szántás), majd 80-100 cm mély és 
60-80 cm széles ültető gödröket ásunk. A kiásott talaj 
felét trágyával összekeverve visszatöltjük a gödrökbe 
úgy, hogy a gödör mélysége 30-40 cm legyen, majd 
elhelyezzük a csemetét. Az öntözés nagyon fontos az 
első két évben, legegyszerűbb ezt csöpögtető rend-
szerrel biztosítani. A fiatal fák vízszükséglete 50 liter/
hét. 
A telepítési terv attól függően változhat, hogy mire 
szánjuk az ültetvényünket. 8 éves vágásfordulóval 
bútorfa/épületfa céljából történő telepítéskor, a mi-
nimális sor és tőtávolság 4x4 m 0,1 hektáron. Ha 3-4 
évenként szeretnénk letermelni az ültetvényt tüzelő-
fának, akkor a 2x2 méteres tőtáv az ajánlott. Biomasz-
sza termelés esetében pedig az 1x1 méteres eloszlás a 
megfelelő (INTERNET2).
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Növekedési 
sebesség

Magasság Átmérő

kb. 6 hónaposan 2-3 m 4-6 cm

1 évesen 4-5 m 8-10 cm
2 évesen 10-12 m 15-20 cm
3 évesen 15-20 m 24-30 cm
6 évesen 18-22 m 35-40 cm
9 évesen 20-25 m 45-55 cm

A császárfa növekedési üteme
Forrás: http://www.paulownia-arbor.ro/csaszarfa-jel-
lemzoi.php

Debrecen régiójában a Monostorpályi Önkormány-
zat is belefogott császárfa ültetvény telepítésbe 
2014-ben 1,8 hektáron 1580 db csemetével, majd a 
rákövetkező évben 2,1 hektáron 2000 db fával kiegé-
szítve. Mindkét esetben a 4x4 méteres telepítést al-
kalmazták, az ültetvény faipari felhasználás céljából 
létesült. 
Hasznosítás:
Kitűnő fűrészáru. Fája könnyű, 300 kg/m3, csomó-
mentes. Különösen csomagolóanyagnak, ládáknak, 
hajóbelsők bútoraként gazdaságos. Könnyen fel-
dolgozható, vízlepergető tulajdonságú, így pl. sza-
una-kabinnak is ideális. Hangszereket, hordókat is 
készítenek belőle.
Gyulladáspontja magas, 400°C felett van (Yurgon – 
Yildiz, 2015), ezért pl. konyhabútorként is kedvelik. 
Sűrű ültetéssel biomasszaként való felhasználása is 
lehetséges. Érdemes pelletet, brikettet készíteni be-
lőle. Kitűnő alapanyaga a biogáz erőműveknek, de 
levele takarmányként is nagyszerű, magas fehérje- 
és tápanyagtartalma miatt. 
A hamutartalma alacsonyabb, a cellulóz tartalma 
pedig magasabb, mint más energianövényeknek, il-
letve elemi összetétele is alacsony értékeket mutat: S 
0,0%, N 0,21% (Lopez et al., 2012)

A monostorpályi ültetvény harmadik éves császárfái
(fotó: Dr. Juhász Lajos, 2017)
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Egy hektár négyéves életkorú fatermelés céljából tele-
pített faültetvény akár 100t/ha széndioxidot is 
képes megkötni, miközben 75 tonna friss oxigént ter-
mel.
Muthuri és társai tanulmánya alapján kimutatható, 
hogy haszonnövények mellett telepítve hozamnöve-
kedést eredményez, elsősorban kukoricával, borsóval 
és gyömbérrel végezték a kísérleteket.
Környezetvédelmi szempontok
Minden típusú talajhoz alkalmazkodik. Erős gyökerei 
mélyen benyúlnak a talajba (10-12m), meggátolják a 
talajeróziót, kiegyensúlyozzák a hőmérsékletingado-
zást és remediációs szerepe sem elhanyagolható. Sok 
kutatás és fejlesztés irányult a császárfa azon tulajdon-
ságára, miszerint a talajból kivonja a káros anyagokat, 
a nehézfémeket, nitrátot (World Paulownia Institute, 
2015)
Hektáronként évenként 100 tonna széndioxidot köt 
meg, és 75 tonna oxigént termel. A klímaváltozás elle-
ni küzdelem egyik élharcosa is lehet, illetve a klímak-
vóta bevételek sem elhanyagolhatók.
A levelek magas fehérje (9,5%) és nitrogén (15%) tar-
talma új fejezetet nyit a talajjavítás területén, a biotrá-
gyák használatával. Egy hét éves fa évente akár 60 kg 
levelet termel, ami ideális, környezetkímélő trágya és 
táplálékforrás az állatok számára.
Méztermelő növény, hektáronkénti méztermelése kb. 
400-500 kg.
A globális felmelegedés elleni küzdelemben élenjáró 
magas széndioxid-elnyelő és oxigén termelő képes-
sége miatt. Mindezen túl párásít, árnyékol, felületén 
megköti a szálló port és a pollent.
Égetés közben a legkevesebb káros anyagot bocsát ki. 

2. táblázat: Káros anyag kibocsátás kg-ban, 1000 t 
anyag elégetése után
Forrás: http://paulowniatrees.eu/learn-more/pau-
lownia-environment/
Nagy lehetőség rejlik a császárfa ültetvényekben. 

Környezetvédelmi szempontból nagy lépésnek szá-
míthat a globális klímaváltozás okozta problémák 
mérséklésében. Remélhetőleg a közeljövőben világ-
szinten elismerik és beszámítják ezen ültetvényeket 
zöld energiaként. Egyes kezdeményezések a szén-
dioxid kvóta kereskedelembe való beszámítását is 
sürgetik. 
Látható, hogy a növekvő energiaigény valamint a kör-
nyezetvédelem érdekében felértékelődik az alternatív 
bioenergia termelés. A császárfa erre lehet jó megol-
dás, kellő körültekintéssel telepítve az arra alkalmas 
területen, őshonos társulásokat nem veszélyeztetve.
Irodalom:
1. Lopez F., Perez A., Zamudio M. A. M., De 
Alva H. E.,Garcia J. C., 2012: Paulowniaas-
rawmaterialforsolidbiofuel and cellulose-
pulp. In: Biomass&Bioenergy, 45 (2012) 77-86 
2. Muthuri C. W.,Ong C. K., Black C. R., Ngumi V. W., 
Mati B. M., 2004: Tree and cropproductivityinGrevil-
lea, Alnus and Paulownia-basedagroforestrysystem-
sinsemi-arid Kenya. In: Forest Ecology and Manage-
ment, 212 (2005) 23-39
3. Tasnádi Gábor (2014): A csodafa- SHAN TONG 
Császárfa. In: Magyar Mezsgye. 2014.szeptember I. 
évf. 9. szám, 22. p.
4. Vityi A. – Marosvölgyi B.:2012. A Paulownia-fa-
fajok alkalmazásának jelenlegi helyzete és jövőbeni 
lehetőségei. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környe-
zeti Erőforrás-gazdálkodási és védelmi Kooperációs 
Kutatási Központ Ökoenergetikai Kutatási Főirány, 
Sopron, 14 p.
5. World Paulownia Institute, 2015: Paulowniafor-
remediation and reclamation
6. Yurgon S.,Yildiz D., 2015: Preparation and cha-
racterization of activated carbons from Paulownia 
woodby chemical activation H3PO4. In: Journal of 
theTaiwan Institute of Chemical Engineers, 53 (2015) 
122-131
INTERNET1: http://www.csaszarfa.hu/klimaszaba-
lyozas (2017.12.05.)
INTERNET2: http://www.csaszarfa.hu/a_csaszar-
fa_telepitese (2017.12.05.)

Szabó Fruzsina Magdolna – Dr. Juhász Lajos
Debreceni Egyetem, MÉK, Természetvédelmi 

Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Káros anyagok Császárfa Szén Benzin

SO 0 1750 277

NO 0 1550 5250

CO 0 7 0

CH4 0 7 0

CO2 187 550 775

Egyéb káros anyagok 0 140 2800
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Közérdekű
INTÉZMÉNYEK

Polgármesteri Hivatal
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1.
Tel.: 06-52/393-014
Ügyfélfogadás:
Polgármester fogadóórája:
Hétfő: 10 – 12, Szerda: 13 – 15
Jegyző fogadóórája:
Hétfő: 08 – 12, Szerda: 13– 16
Péntek: 08 – 10
Polgármesteri Hivatal fogadóórája:
Hétfő: 07.30 – 12,
Kedd: Ügyfélmentes nap
Szerda: 07.30 – 16, Csütörtök: 7.30 – 12
Péntek: 07.30 – 12

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

Monostorpályi Posta
4275 Monostorpályi, Petőfi tér 2/a.
Tel.: 06-52/599/204
Nyitva:  H – P: 08 – 12 ; 12.30 – 16

Hosszúpályi 
Arany Sas Gyógyszertár 

Fiókgyógyszertára
4275 Monostorpályi, Landler tér 4.
Nyitva: H – P: 09.15 – 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 08.30 – 15.30, Szerda: 12 – 17
Péntek: 08.30 – 15.30

Védőnői Tanácsadó
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 Óvoda – Bölcsőde

4275 Monostorpályi, Damjanich u. 1.
Tel.: 52/393-026
Nyitva: H – P: 06.30 – 17.30

Hosszúpályi Irinyi József 
Általános Iskola Thuolt István 

Tagiskolája
4275 Monostorpályi, Landler tér 5.
Tel.:52/393-004
Nyitva: H – P: 07 – 19
Tiszántúli Takarék Takarékszövet-

kezet
4275 Monostorpályi, Landler tér 1.
Tel.: 52/393-023
Nyitva: Hétfő : 07.30 – 17
Kedd, Szerda, Csütörtök: 07.30 – 16
Péntek: 07.30 – 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: 08 - 16

Könyvtár: 
4275 Monostorpályi, Damjanich u. 1.
Tel.: 52/393-539
Nyitva: H – P: 08 – 16.30
Konyha: Nyitva: H – V: 07 – 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: 07.30 – 16, P: 07.30 – 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: 06 – 18, Sz: 06 – 12 
V: 07 – 11
Bankkártya és étkezési utalvány el-
fogadó hely!

VM Trafik és Italdiszkont
4275 Monostorpályi, Létai u. 37.
Nyitva: H – P: 06 – 18, Sz – V: 09 – 15

Megújuló akciók! Frissen főzött kávé, 
hűtött italok kaphatók!

Vónya Piroska fodrász
4275 Monostorpályi, Létai u. 13.
Nyitva: H: Szünnap, K – P: 08 – 16, 
Sz: 08 – 14

Betti Virág Monostorpályi
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 6/a.
Nyitva: H – P: 08 – 17, Sz: 08 – 13,
V: 08 – 12
Tel.: 06/70/413-0954

Kiss Bt. Mini Szupermarket, 
Monostori Csárda

4275 Monostorpályi, Kossuth u. 27.
Nyitva:  H – Sz: 06 – 20, V: 06 – 20

Rózsás Presszó
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 28/a.
Nyitva: H – V: 06 – 22

Derecske COOP Zrt.
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/393-015
Nyitva: H – P: 06 – 17, Sz: 06 – 12 ; 
V: 07 – 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: 07 – 11 Naponta friss áru!

Ibolya Diszkont
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 85.
Nyitva: H – P: 08 – 11.30 ; 14 – 17,
Sz: 08 – 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!


