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ELBALLAGTAK…

Pál Bettina megmutatta a kiemelkedő szorgalmával, hogy
minden iskolai tantárgyi versenyt meg lehet nyerni, de a
megyei magyar és matematika versenyeken is lehet dobogós
helyeket elérni.
Juhász Orsolya a példamutató magatartásával, kiváló
szorgalmával, is, de gyönyörű énekhangjával és nagy
tánctudással is kiemelkedik, de megyei magyar versenyeken
szép eredményeket is elért.
Sáfrány Olívia és Tóth Réka gyönyörűen rajzolnak,
példamutató magatartásúak és kiváló néptáncosak,
de Olívia kimagasló földrajz tudással, Réka nagyon jó
szervezőképességgel rendelkezik.
Paluska Boglárka nagyon ügyes kézilabda játékos,
és gyönyörűen mond mesét és verset is.
Juhász István, Horváth László, Vasadi Barbara kiváló
táncosok is megbízhatóak, segítőkészek is.
Som Alex és Szabó Jenő Dominik tisztelettudóak,
segítőkészek de irodalmi tehetségként 7. osztálytól kezdve
emelkedett ki. Alex az ünnepi beszédírásban, Dominik
a kiemelkedő szavalásban vált ismert tehetséggé.
Halász Imre, Herczku Milán és Nagy Bálint segítőkész viselkedésével, és a reál tantárgyak szeretetével, tudásával tűnnek ki.
Juhász Balázs és Jószai Attila nagyon szeretnek a
számítógéppel foglalkozni és olvasni.

Kiss Enikő és Csuka Tünde a szolidság,
a szerénység, a megbízhatóság, a tisztelettudó
viselkedésben is jeleskednek.
Balázs Bence és Kósa Richárd jó focisták
de nagyon humorosak is.
Bíró Zsófia kedves, aranyos és néha nagyon
vicces tud lenni.
Ezekhez a jó tulajdonságokhoz csak gyűjtsetek
még az életetek során!
Év végi eredmények, akikre büszkék vagyunk…
A következő tanulók értek el kiemelkedő
tanulmányi eredményt:
1. osztály
Antal Bálint, Csuka Amanda, Futó Regina,
Pataki Zsuzsanna, Oláh Kristóf, Papp Péter
István, Román-Szőllősi Aliz,
Szegedi Alexandra Erzsébet
2. osztály
Bíró István László, Duhonyi Flóra, Juhász Alexa, László
Antal Kristóf, Morák Zita, Nagy Réka,
Papp Dominik, Részeg Zsófia, Szabó Krisztián, Szabó Réka
3. osztály
Balla Gergő, Besenyei Kitti, Besenyei Marcell, Boros József,
Hajdú Bianka, Juhász Judit, Orbán Henrietta, Papp Ferenc
Ádám, Román-Szőllősi Anna, Szilágyi Gréta, Tóth Orsolya
4. osztály
Ács Laura Boglárka, Bődy Kristóf Levente, Buzás Mara,
Csuka Tamara, Fónagy Emma Sára, Morák Réka,
Nagy Dorottya, Szatmári Petra Brigitta, Varga Csongor
5. osztály
Besenyei Szilárd, Pál Franciska, Szabó Iringó Mirabella,
Váradi Virág
6. osztály
Varga Rebeka
7. osztály
...
8. osztály
Juhász Orsolya, Pál Bettina, Sáfrány Olívia
Kériné Piros Erzsébet Gizella
Tagintézmény - vezető
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Polgármester válaszol
Tisztelt Polgármester Úr!
Aki a kérdéseket felteszi:
Sáfrányné Félegyházi Beáta könyvtáros
Aki válaszol: Szabó József polgármester
Kérdés: Ismét szép számmal érkeztek kérdések,
melyekből kezdjük egy aktuálissal. Lesz-e az idén is
iskola kezdési támogatás?
Válasz: Igen, ebben az évben is adunk a bölcsődés,
óvodás és általános iskolás gyerekek után 10.000.-Ft/
gyerek tanév kezdési támogatást! A tavalyi évben a
középiskolásoknak nem tudtuk adni ezt a segítséget,
de ebben az évben részükre is biztosítjuk a 10.000.-Ftos támogatást! A bölcsődés, óvodás és általános
iskolás gyerekeknek hivatalból indítjuk és adjuk
a támogatást még augusztusban. Szeptemberben
iskolalátogatási igazolással a középiskolások után a
szokásos nyomtatványon, melyet a hivatalban lehet
kérni, igényelhető az iskola kezdési támogatás!
Kérdés: Mit jelent ez számokban?
Válasz: Ez így 191 gyereket jelent, plusz majd
az igénylő középiskolások létszáma! Körülbelül
2,5 millió Ft-ot fogunk kifizetni erre a támogatási
formára!
Kérdés: Mit lehet tudni a csatornázás II. üteméről?
Válasz: A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda koordinálja, mellyel a kezdeti nehézségek,
bizalmatlanságok után, azt kell mondjam, nagyon
korrekt a munkakapcsolatunk! Az alábbi megkötött
szerződések vannak már a projektben:
Tervezés: PureAqua Kft. (2018.01.22-től hatályos)
Műszaki ellenőr: Lovas Mérnökiroda Kft.
(2018.04.19-től hatályos)
Tájékoztatás és nyilvánosság: Medialog Hungary
(2018.05.31-től hatályos)
A projektre vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmányt
a tervező cég elkészítette, azt az NFP jóváhagyta.
Egyelőre előzetes ellenőrzésen van az Irányító Hatóságnál.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban
az ajánlatok bontására 2018.06.15-én került sor.
Az ajánlatokra sajnos nem volt a projektben megfelelő fedezet, így összköltség-növelési kérelmet adtunk
be az Irányító Hatóság részére, amit el is fogadtak.
Amint megjelenik az erről szóló Kormányhatározat,
akkor elkészítjük a módosított Támogatási Szerződést!
Itt tartunk most, 2019 nyarára van a kivitelezés befejezése tervezve, ami egyelőre tarthatónak tűnik!

Kérdés: Az új járdák kezdenek teljesen elgazosodni.
Kinek a feladata ennek rendben tartása? Illetve mi
a tennivaló, ha az úttestre ráfolyik a homok, mert a
homokos felület magasabban van, mint az úttest?
Válasz: A járdának tisztán és rendben tartása az
ott lakók feladata! A rendelet szerint a telek és az
úttest közötti terület, amibe beletartozik a járda, a
vízelvezető árok is, valamint az út melletti padka,
az ott lakók feladata rendben tartani. Ahol azt
tapasztaljuk, hogy gondot okoz az úttestre folyt
homok, ott az önkormányzat, a tulajdonos kérésére,
megcsináltatja.
Kérdés: Az illegális szemétlerakókat kinek lehet
jelenteni? Az erdőkben sok a szemét.
Válasz: Sajnos ez egy visszatérő probléma, melyre
még mindig nem sikerült megfelelő megoldást találni állami szinten. A Hivatalban lehet jelezni, lehetőleg a terület helyrajzi számával, esetleg a tulajdonos adataival együtt, ugyanis a jelenlegi szabályozás
szerint, ha nincs meg az elkövető, aki a szemetet az
adott területre lerakta, akkor a terület tulajdonosa,
bérlője köteles azt elszállítani!
Kérdés: Örök téma a kóbor kutyák jelenléte.
Mit lehet ezzel csinálni?
Válasz: Ezt is a Hivatalban kell jelenteni. Eddig
a mezőőr és az állatorvos próbálta befogni, és
azonosítani az utcán kóborló ebeket. Visszavitték a
tulajdonosnak és ezzel le volt zárva az ügy! Sajnos
azt tapasztaljuk, hogy rendszeresen lehet találkozni
ugyan azokkal a kutyákkal az utcán, ezért szerződést
kötöttünk egy céggel, aki ezeket a kutyákat befogja,
tőlük lehet kiváltani a jószágot, valamint ez alapján
bírságra is számíthat a kutya gazdája. Az elmúlt
években próbáltunk mindent szép szóval, lehetőleg
bírságolás nélkül megoldani, de sok esetben ezzel
visszaélnek a lakosok, ezért a jövőben, az olyan
esetekben, melyről itt az újság oldalain, vagy
a hirdető táblákon többször is kéréssel fordultunk
a lakossághoz, nincs további türelmi idő!
Kérdés: Mit jelent ez pontosan?
Válasz: Konkrét példa, az utcák és az ingatlanok
gaz és különösen parlagfű mentesítése, melyet
mindenkinek csinálnia kellene! Többször kértük erre
a lakosokat, de még mindig nem érzi mindenki, hogy
számára ez egy kötelezően elvégzendő feladat lenne!
Másik példa, a közterület engedély nélküli használata!
A tavalyi évben, ezen újság lapjain keresztül is kértük
a föld, erdő stb. tulajdonosokat, hogy tegyék rendbe a
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területük határait, ne szántsák el az utat, ne hagyják,
hogy az erdő kinőjön az útra. Nyugodtan mondhatom,
hogy mindegy lett volna, ha egy lónak imádkoztunk
volna, annyi foganatja volt a kérésünknek. Most már
elkezdjük az utakat kiméretni, ahol ilyen problémát
találunk, ott a közterület, az út illegális használata
és tönkretétele miatt bírságolunk, és kötelezzük az
érintettet az út helyre állítására!
Kérdés: Nyár lévén felmerült a játszótér kérdése.
Várható-e, hogy lesz a faluban?
Válasz: Ez is egy olyan visszatérő kérdés, amit egyébként nagyon egyszerűen megoldhatónak gondolnak
az emberek, pedig nem az! Miért is? Aki játszóteret
létesít, az bizonyos felelősséget is kell vállaljon, mind
a kihelyezett játékok biztonságáért, mind az ott játszó gyerekek baleset megelőzéséért. A játszótéri
szabványok, még a festékek milyenségét is előírják.
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A kerékpárút mellett igyekszünk kialakítani olyan
területet, ahol a szülők le tudnak ülni, a gyerekek pedig biztonságos körülmények között tudnak játszani!
Kérdés: Van- e még valami, amit szeretne elmondani
az olvasóknak?
Válasz: Köszönöm a kérdéseket! A közelgő tanévre
mindenkinek jó munkát kívánok, de előtte mindenkit szeretettel várunk a szeptember 1-én, szombaton
tartandó, nyár záró rendezvényre, ahol meg lehet
próbálni „lefőzni az Önkormányzatot”!
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!
Sáfrányné Félegyházi Beáta

G A Z D Á L K O D Ó K F I G Y E L E M!

Felhívjuk a föld, erdő, rét, legelő, kaszáló stb. tulajdonosokat, hogy a tulajdonukban álló terület
határait az ellenőrzések során kötelesek hivatalos földmérővel kimért, mérnöki papírokkal, mérnöki
karókkal igazolni! Amennyiben a terület melletti közterületet tönkre tette, engedély nélkül azt más
célra használta, november 15-ig még büntetés nélkül helyre állíthatja!
Monostorpályi Község Önkormányzata

L A K O S O K F I G Y E L E M!

2018. október 10-ig lehet jelentkezni azoknak, akik a választási 12.000.- Ft-os rezsi támogatásból, a gáz
művektől nem részesedhetett, és igényt tart az önkormányzat által adandó hasonló értékű szénre! Kérjük,
csak azok jelentkezzenek, akik valóban nem kaptak, kapják ezt a támogatást a gázszámlájukon, mert az
igénylőket egyeztetni fogják a Nemzeti Közművek adatbázisával!
Monostorpályi Község Önkormányzata

Tisztelt Monostorpályi lakosok,
családok, baráti társaságok…!
Monostorpályi Község Önkormányzatának főséfje ezúton
kihívom Önöket, a Vakáció After
Party (2018. szeptember 01) keretén belül megrendezésre kerülő Főzőversenyre.
A versenyzőknek hagyományos, vagy korszerű kívánalmaknak megfelelő egytálételt kell elkészíteniük.
Főzőverseny valamennyi résztvevője emléklapot
kap, így Önök is. Az első helyezettet díjazzuk, így
Önöket nem, de figyelembe véve a kiváló szakácsokból álló nyertes csapatot, akik jómagunk lennénk, a második hely megszerzése is igen szép eredménynek számít.
A zsűri kiválasztásakor fontos szempont volt,
hogy feltétlenül eltérő ízlésűek, korosztályúak és

neműek legyenek így esett választásunk a legkritikusabb közönségünkre, a Monostorpályi Lakosokra. A verseny eredményét, - „egyáltalán nem
befolyásolva” -, községünk lakói fogják eldönteni.
Részvételükre feltétlen számítunk!
Nevezési díj: minimum 1 fő delegálása Vakáció
Sorversenyünkre
Nevezni 2018. augusztus 30-ig lehet, a következő
telefonszámokon
Molnár Nelli:30/245-95-89
Sáfrányné Félegyházi Beáta: 30/515-59-75
A verseny részleteiről értesítéssel leszünk.
Szabó József
Főséf

2018. május–július

Monostori Pletykaűző Hírmondó

4

Kedves Olvasók!

Nagy örömmel értesítem Önöket, hogy 2018.06.02.-án
a „Kisvakond” csoportból az iskolába menő gyermekeink elballagtak az óvodánkból.

A BALLAGÓ GYERMEKEINK NÉVSORA:

Balázs Anna Boglárka
Balogh Norbert József
Bodnár Balázs
Gyügyei Hanna
Miczura Ilona
Nagy Imre Milán
Nagy Nimród Levente
Nagy Vivien

Óvodapedagógusok: Molnár Edit,
Pusztainé Kovács Ildikó
Dajka néni:
Váradi Andrea
6-7 évesek lettek a gyermekeink, megnőttek, értelemtől ragyog a tekintetük, jól érzik magukat a közösségben, rajtunk és szüleiken kívül már szükségük
van társakra, barátokra és tudásra, ismeretekre az
életről, iskolaéretté váltak.
Az ünnepek megállók életünkben, amelyeken valóban lassítunk, megállunk, időt szánunk egymásra,
és közösen erőt merítünk az elkövetkező hétköznapokhoz. Nincs is meghatóbb egy óvónő számára,

Oláh Attila
Ónadi-Takács Zsófia
Osánd Vivien
Simon Krisztián
Szabó József
Szegedi Eszter
Szűcs Károly
Vásári Lajos

mint amikor elbúcsúznak a nagycsoportosok az
évzárón. Három-négy év után sok-sok emléket
hagynak maguk után az iskolába menő gyermekek.
A ballagás napján, csinosan felöltözve, hangos, vidám énekszóval búcsúznak, amit könnyek nélkül
nehéz megállni...
Nagyon gyorsan elszaladt ez a három-négy év, amit
gyermekeink itt töltöttek nálunk! Soha nem felejthető el az a nap, amikor először jöttek óvodába.
Volt, aki az első pillanattól úgy viselkedett, mintha
világéletében óvodába járt volna, volt, aki lassan,
óvatosan fedezte fel előbb a csoportszobát, majd az
udvart, volt, aki egész nap az óvó néni ölében akart
ülni, s bizony volt olyan is, aki sírva kapaszkodott
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az anyukájába. Ölelgettük, vigasztalgattuk a sírókat,
biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat, akik túlontúl
bátornak mutatkoztak. Minden gyermek külön kis
világegyetem, nincs köztük két egyforma, s valóságos csoda látni, ahogy nőnek, látni, mint lesznek
egyre önállóbbak: saját vicceket találnak ki, bűbájos
történeteket mesélnek nekünk, bátrak és kezdeményező-készek, s egyszer csak azon kapjuk magunkat,
hogy már ki is nőtték a mi kis óvodánkat, s az iskolába készülődnek.
Kedves Szülők!
Az óvodai ballagással nemcsak gyermekeik életében, de az Önökében is lezárul egy fejezet: véget érnek az ovis szülői évek. Bízom benne, hogy
olyan nagy szeretettel idézik majd vissza ezt az
időszakot, mint mi, a Monostorpályi Óvoda Bölcsőde minden dolgozója. Köszönöm Önöknek a sok segítséget, az állandó megerősítést, hogy
egy csónakban evezünk, hogy azonosak a céljaink.
Véget ért az óvodai tanév , de a nyári szünettel nem
áll meg az élet , figyelő szemeik eddigi szeretetével
kövessék majd gyermekeiket.
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Robert Fulghum gondolatait szeretném megosztani
Önökkel:
„Már az óvodában megtanultam mindent, amit
tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek,
mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen a
bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában
azonban annál inkább. Íme, amit ott tanultam:
Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban!
Ne bántsd a másikat! Mindent oda tégy vissza,
ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! Ne vedd
el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat
okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét!
A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló! Élj
mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj,
fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban
óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne
szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a csodát!”
Ebben a tanévben először indult intézményünkben
bölcsődei csoport, 12 gyermekkel. Ők lettek a „
Nyuszi” csoport. A bölcsőde dolgozói szeretettel,
türelemmel mindent megtettek azért, hogy a
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kisgyermekek megszokják, és megszeressék a
bölcsődei életet. Nagyon jó kis eleven csoport
lett belőlük, rengeteget fejlődtek az év folyamán.
Kívánunk nekik boldog óvodás éveket.

Dajka néni:
Jósvainé Csordás Brigitta, Huszti Judit
Tisztelettel:
Dobó Attiláné

Kisgyermeknevelők:

mb.intézményvezető

Szabóné Farkas Ildikó, Létai Beáta

Lyme kór – Kullancsok
Magyarországon 2007-ben 165-en betegedtek meg
kullancscsípés következtében, amely 65 százalékos
emelkedés egy év alatt, ráadásul a magyarországi
fertőzött területek nagysága egyetlen év alatt 10 százalékkal nőtt. Megszűnt a kullancsirtás az országban, az Európai Unió szerint ugyanis az emberekre
is káros lehet az eddig használt permetszer. Új módszer egyelőre nincs, pedig 2 év alatt megsokszorozódott a kullancsveszélyes területek száma Európában.
A Lyme-kór, mint bizonyos kullancsfajok által terjesztett betegség, nem túl régen került be a köztudatba. A kórkép csak olyan kullancsok csípésével
terjed, amelyek maguk is fertőzöttek az ún. Borrelia
burgdorferi nevű baktériummal. Ez a kórokozó felelős ugyanis a Lyme-kór tüneteinek kialakulásáért.
Lyme-kór - milyen tünetekre figyeljen?
Nem jár tehát minden kullancscsípés fertőzéssel, de
ha kialakul a kór, akkor az egyik legjellemzőbb – bár
nem minden esetben megfigyelhető – tünet a bőrön,
legtöbbször a csípés helyén, ritkábban elszórtan több
helyen kialakuló kokárdaszerű bőrelváltozás, az ún.
erythema migrans.
Nevéből az következne, hogy a kialakuló folt ’vándorol’. Ez azonban nem jellemző. Viszont az idő
elteltével növekszik, és idővel akár több 10 centiméteressé is válhat. Ez a jellegzetes bőrelváltozás egyes
esetekben, már a csípést követő napon megfigyelhető, máskor hónapok is eltelhetnek megjelenéséig.
Jellemzően nem fáj és nem viszket, ezért nem ritkán
családtag vagy barát veszi észre a háton, térdhajlatban, vagy egyéb, a fertőzött személy számára nem
szembetűnő helyen növekvő foltot.
A folt legalább egy hétig, de egyes esetekben akár hónapokig ,vagy egy évig is látható. Előbb-utóbb kezelés nélkül is nyomtalanul gyógyul, de eltűnése nem
jelenti azt, hogy a kórokozó is kiürült a szervezetből!
A csípést követő napokban – a bőrelváltozással párhuzamosan, vagy még azt megelőzően - influenzaszerű tüneteket észlelhet a beteg. A láz ritka, inkább
csak hőemelkedés, enyhe izomfájdalom, levertség,
nyirokcsomó duzzanat, torokfájás jellemző.

Ha ebben a szakaszban nem történik meg a
diagnózis felállítása, és nem kezdődik el a kezelés,
akkor a testben szétszóródó baktériumok további
tüneteket okoznak.
Elsősorban izom és ízületi fájdalom, az ízületek –
leggyakrabban a térd – duzzanata jellemző.
Ha kezeletlen marad a kezdeti időszak, további
tünetek jelentkezhetnek
A betegség következő szakaszában – mely sokszor
hónapokig vagy évekig tartó tünetmentes időszak
után kezdődik – szívizom gyulladás, szívritmuszavar, arcidegbénulás alakulhat ki. Ez utóbbi, bár első
látásra ijesztő, de kezelés hatására gyorsan és maradványtünet nélkül rendeződő panasz. Idősebb nőknél
bőrsorvadás is felléphet.
Ilyenkor a végtagok feszítő oldalán a bőr livid színűvé válik és elvékonyodik. Idővel a bőrterület alatti
idegek, csontok, ízületek is megbetegszenek, és ez
már többnyire csillapíthatatlan fájdalommal jár.
Viszonylag gyakori a szemmozgató idegek károsodása, de kialakulhatnak egyéb ideggyulladások is,
melyek végtagzsibbadásokat vagy éppen izomgyengeséget okozhatnak.
A legrosszabb lehetséges kimenetel a bénulás.
Ez azonban csak ritkán, a fertőzött kullancscsípések
alig néhány százalékában következik be.
Mit tegyünk, ha már bennünk van a kullancs?
Bár a betegség gyógyítható, a hangsúly mégis a
megelőzésen kell legyen. Fontos hogy kiránduláshoz,
természetjáráshoz, esetleg erdőben végzett munkához úgy öltözzünk, hogy minél kevesebb bőrfelületet hagyjunk szabadon. Kirándulás után alaposan
vizsgáljuk át magunkat és gyermekünket. A kullancsok különösen kedvelik a testhajlatokat, ezért
ezekre a testtájakra figyelmet kell fordítanunk.
A megelőzéssel kapcsolatban fontos tudni azt is,
hogy míg egy másik, szintén kullancsok által terjesztett betegség, az agyvelőgyulladás ellen van védőoltás, a Lyme-kór ellen még nincs!
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Folynak kutatások ebbe az irányba is, de a Lyme-kór
kialakulását megakadályozó vakcina egyelőre nincs
forgalomban.
Ha minden óvintézkedés ellenére mégis kullancsra
bukkanunk, akkor a legfontosabb a mielőbbi eltávolítás.
Léteznek ma már speciális kullancs-csipeszek,
de körömmel, vagy egy egyszerű szemöldökcsipes�szel is eltávolíthatóak a rovarok.
Fontos tudnunk, hogy a Lyme-kórt okozó baktériumok a kullancsok potrohában, a testnedveikben
vannak. Így az a fontos, hogy a kullancs eltávolításakor ne szorítsuk meg a potrohát, mert azzal a bőrünkbe préseljük a betegséget okozó baktériumokat.
Szintén nem szabad olajjal, krémmel bekenni a
kullancsot, abban a reményben, hogy megfullad
és magától kijön.
Ilyenkor ugyanis szintén arra késztetjük a rovart,
hogy belénk jutassa a kórokozókat.

Ha a kullancs eltávolítása közben a feje esetleg
beleszakad a bőrbe, nem szabad megijedni. Ez már
nagyobb bajt nem okoz. Pár nap múlva magától le
fog lökődni a bőrről.
A Lyme-kór diagnosztikája és terápiája
A diagnózis felállításának alapjai a klinikai tünetek,
a kullancscsípés ténye, az esetleges bőrelváltozás,
valamint néhány speciális vizsgálat.
Ez utóbbiak során vérből, szövetekből kimutatható
maga a kórokozó, illetve a baktérium ellen termelt
speciális antitest.
Ezek jelenléte biztossá teszi a Lyme-kór diagnózisát.
Ha a kórkép kialakulása a fentiek alapján bizonyossá
vált, a beteget azonnal kezelni kell. A terápia nagy
dózisban adott antibiotikummal történik.
A jól megválasztott, megfelelő adagban és kellő ideig
adott antibiotikumokkal, a fertőzés tökéletesen gyógyítható.

Böjtös terápia
A böjtről már biztosan mindenki hallott, legfőképpen
a vallási ünnepekkel kapcsolatban. Annak idején
azért „találták ki”, hogy az ember testileg, lelkileg
megtisztuljon. lassan itt az ideje az őszi böjtnek,
ezért szeretnék beszámolni a férjem és a saját
tapasztalatainkról ezzel kapcsolatban.
Azt tudni kell, a böjt nem feltétlenül egyenlő
az éhezéssel. Sokféle böjt létezik, de abban megegyeznek, hogy tehermentesítik az emésztőrendszert, így a sok energia, amit ez venne el ráfordítható
a szervezet tisztítására, regenerálódására. Gyereknek, kismamának, kimerült, fáradt embernek nem
szabad böjtölni!
Egy orvos-természetgyógyász tanárom példájára
(6 hetes lé böjtöket tart!) döntöttünk a férjemmel
a három napos böjt mellett - próbáljuk ki! Minden
böjtre rá kell készülni, előtte pár napig kevesebb,
könnyedebb ételeket kell enni, kevesebb állati
eredetűt. Kijönni belőle is ugyanígy, fokozatosan
kell visszaszokni az evésre, a nehezebb, húsos
ételekre. Szeszes italt fogyasztani tilos ebben
az időszakban. Kell még hozzá egy biztos
elhatározás, hogy végigcsinálom, ha vállaltam,
másképp mi értelme?
Szóval este főztem egy nagy fazék (kb. 3,5 l.)
zöldség levest kevés sóval, aztán le- turmixoltam.
Zöldség lehet bármi, ami otthon van, vagy amit

szeretünk: sárgarépa, hagyma, káposzta, karfiol,
krumpli, karalábé… Ezeket variáltam. A káposzta,
egy krumplival és sok paradicsomlével kifejezetten
ízlett. Ezt a mennyiséget kettéosztottam és
iszogattuk egész nap. Fogyasztottunk még sok vizet
és gyógyteákat: zöld tea, vese tea reggel, máj tea
délben, gyömbér tea, pici mézzel a vércukorszint
megtartása miatt és citrommal a C vit. miatt. Amikor
jött az éhséget érzet ittunk és elmúlt. Ha kellemetlen
volt az elején, az a tapasztalatlanságunk miatt volt,
a testnek, a léleknek is új dolog volt. Voltak erőtlen
időszakok is meg energiától duzzadó időszakok is.
Közben mindketten dolgoztunk és testmozgás is
volt: futás, úszás, biciklizés, trambulinon ugrálás.
A férjem ügyesebb volt, neki legtöbbször jobban
ment, mint azelőtt. Nem volt nehéz megállni
a nem evést, ha így határoztunk. Magunkat
csaptuk volna be. Nem mondom, megmordult a
gyomrom, ha éreztem valami finom étel illatot,
de enni nem kívántam belőle. Az ízek hiányoztak
ez idő alatt. A szédülés, émelygés, fejfájás a
méregtelenítés kellemetlen mellékhatásai. Sok
vizet kell inni, elviselhetőbb lesz. Mivel kb. három
napig tart és mi három napos böjtöt vállaltunk,
nem volt annyira kellemes, de olyan rossz, sem
mint előre gondoltuk. Mindenképpen pozitív hogy
megcsináltuk, örültünk a teljesítménynek. Rögtön
el is döntöttük, a következő öt napos lesz. Két
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hétre rá el is kezdtük. Nekem kicsit korai volt, de
belementem. Ugyanígy a levesek, teák, sok víz.
Első három nap volt kellemetlenebb, aztán már
egész könnyűnek tűnt, mintha nem is böjtölnénk.
Megvolt a tisztaság, könnyedség érzés, sok
energia érzése, éhség érzet alig. Könnyebb volt
sportolni is.
Amilyen sok előnye van a böjtnek, megéri elviselni
azt a kevés kellemetlenséget.
• erősíti a kitartást, elszántságot,
• büszkeséggel tölt el hogy megcsináltam,
• könnyedséget, tisztaság érzést ad,
• energiával tölt fel,
• eltűnt a testszag két hétre,
• távozott kb. 1,5 kg salakanyag a belekből (ez volt
a leg megdöbbentőbb),
• ami a legjobb: olyan finom volt utána a paprika, a
paradicsom, a sima vajas kenyér  …
Viszont elkövettem azt a hibát, hogy ötödik este,
ízre vágytam és ettem egy-egy pici falat májkrémet
és szalámit. Másnap egész nap rosszul voltam és
gyengének éreztem magam. „Megmérgeztem”
magam állati fehérjével. TILOS ilyet csinálni még
ilyen piciben is! Böjt utáni harmadik, negyedik nap
szabad óvatosan bevezetni az állati étkeket. Csak

Monostori Pletykaűző Hírmondó

akkortól tudja feldolgozni a szervezet egy ilyen
nagy pihenés, nagytakarítás után!
És rájöttem, hogy sokkal kevesebb ételre van
szükségünk, mint amennyit megeszünk. Tele rakjuk
az emésztőrendszerünket a nagy semmivel, jó sok
munkát adunk neki, persze hogy nem jut energia
másra és jönnek a betegségek. A sok és sokféle
étel miatt az ízeket is elfelejtjük. Kevesebb és
tápanyagban gazdagabb, minőségi élelmiszereket
kellene fogyasztani, jobban odafigyelni a vitamin és
ásványanyag bevitelre, a sok folyadékra. És persze
több mozgás és jókedv kell!
A böjt után még három hónapig minden szerdán lé
böjtöt tartottunk zöldség és gyümölcslevekkel, teák,
víz és minden csütörtökön zöldséget, gyümölcsöt,
párolva illetve nyersen és magvakat ettünk. Eszünk
C vitamint, virágport, mézet.
Minden tavasszal és ősszel meg fogjuk csinálni a
lé böjt kúrát, legalább az ötnaposat. Már várom!
Aki szeretné kipróbálni, mindenképpen olvasson
utána vagy beszéljen egy szakemberrel, veszélyei
és ellenjavallatai is vannak.
Sok sikert hozzá!!!
Varga Gabriella
Gyógytornász, Reflexológus

Évadzáró bemutató, néptánc tábor…
2018. június 9.-én tartottuk XVIII. Évadzáró bemutatónkat
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XVI. Néptánc táborban voltunk Balatonszemesen

Molnár Edit
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Hangicsáló Hangcsináló zenebölcsi
várja új tagjait!
Időpont: minden pénteken
9:30-tól-10:30-ig
Helyszín: Monostorpályi Művelődési Ház
Szeretettel hívjuk és várjuk a 0-3 éves korú gyermekeket és anyukákat, (apukákat, nagyszülőket)
vidám zenebölcsi foglalkozásunkra.
A foglalkozás fő célja az együtt éneklés, zenélés, mondókázás.
Sok szeretettel várunk pihentető óránkra, amely reméljük, hogy egy örömteli
közös szórakozást nyújt neked és gyermekednek egyaránt!
Minden pénteken a Monostorpályi Művelődési Házba
Foglalkozásvezető: Madarász Annamária
Bővebb információ: Molnár Nelli 30/245-95-89

Tűzönjárás Sebők Krisztina,
Rui Bizarro vezetésével

HELYSZÍN: MONOSTORPÁLYI „KOLÓ ISKOLA”
IDŐPONT: 2018. AUGUSZTUS 31. 19:00
A tűzönjárásról:
A története több olyan kultúráról tanúskodik szerte a nagyvilágban, amely gyakorolta (és még a mai
napig is gyakorolja) ezt az ősi rítust. A legkorábbi feljegyzett tűzönjárást 4000 évvel ezelőttre teszik Indiában, azonban több ezt követő bizonyíték is van a következő országokból: Argentína,
Ausztrália, Brazil, Bulgária, Burma, Kína, Egyiptom, Fidzsi-szigetek, Görögország, Haiti, Hawaii,

India, Indonézia, Japán, Malajzia, Új-Zéland, Pakisztán, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Spanyolország,
Sri Lanka, Tájföld, Tibet, Trinidad, Dél-Afrika...
Még a Bibliában is találunk utalást a Tűzönjárásra:
“Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg
ne égnének?” (Példabeszédek 06:28)
„Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz
meg, és a láng meg nem perzsel téged.” (Ézsaiás 43:2)
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A tűzönjárás által megmutatjuk, hogy gondolataink
hogyan képesek életünket és döntéseinket
befolyásolni, valamint hogy mennyire ezeken a
gondolatoktól függ minden. Megváltoztatják az
agy kémiáját, amely így a testben is kémiai változást
hoz létre.
A pozitív gondolatok a negatív gondolatoktól eltérő
környezetet hoznak létre, kevesebb stressznek
teszik ki az immunrendszert, és ezért a személyek
életminőségében jelentős javulást eredményeznek.
A Tűz elem, amely mindig jelenlévő, központi
része ennek a rítusnak, az élethez, intuícióhoz,
megvilágosodáshoz, szenvedélyhez, szellemi
lelkesedés energiájához kapcsolódó életenergia,
amelynek ragyogása hihetetlen élni akarással
áraszt el bennünket.
A Tűzönjárás képes regenerálni és átalakítani gondolatainkat, korlátozó hiedelmeinket, érzelmi gátjainkat, önállóan leküzdeni akadályainkat, javítani
döntési kapacitásunkat, megtanulni a problémákat
kihívásként megélni.

A világon már több, mint 10 millió embert kelt át
a parázson. Ez egy nagy-hatású élmény, amely nagy
átalakító erővel bír és az emberek életében óriási
eredményeket hoz létre. Önismeret, erőgyűjtés.
Gyere el és nézz szembe a félelmeiddel!
Néhány fontos információ a programmal kapcsolatosan:
• program kezdete: 19:00, kérlek, ezt tartsátok, hiszen fontos, hogy mindannyian részt vegyetek a
felkészülésben
• máglyagyújtás kb. 20:00, innentől kezdve a tűz határozza meg a továbbiakat
• augusztus vége lévén kellemes időnk lesz, azonban
érdemes rétegesen öltözni
• bár egyértelmű, de fontos hangsúlyozni: a pénteki napon kerüljétek bármilyen tudatmódosító szer
használatát (pl. alkohol stb.)
• ha van olyan tárgy, amit szívesen magatokkal hoznátok (bármiféle erőtárgy), csak bátran, ezt lesz lehetőségetek elhelyezni
Bármi kérdésed merül fel az eseménnyel kapcsolatosan, keress bátran:
• e-mailen: krisz.sebok@gmail.com
• vagy telefonon: 06-30/520-08-83 keresztül
• személyesen: Monostorpályi Művelődési Ház,
Monostorpályi Községi Könyvtár
Résztvevői felajánlás: 5.000 Ft/fő.
Maximális létszám 30 fő.
Jelentkezni e-mailen, telefonon vagy személyesen
lehet, valamint a felajánlás előzetes befizetésével.
Helyszínváltozás jogát fenntartjuk, rossz idő esetén,
illetve jelentkezők hiányában a rendezvény elmarad.
Várunk titeket szeretettel!
Kriszta

Tűzönjárás
Monostorpályi „Koló Iskola”
2018. augusztus 31. (péntek) 19:00-tól
Résztvevői felajánlás: 5.000.-Ft
Jelentkezés, résztvevői felajánlás befizetése és további információ
Monostorpályi Művelődési Ház, Monostorpályi Községi Könyvtár
krisz.sebok@gmail.com; 30/520-08-83
Jelentkezés csak a befizett résztvevői felajánlás ellenében érvényes
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 29.

Monostorpályi Község
Önkormányzata

Sok Szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
a Vakáció After Party rendezvényére!
Helyszín:Monostorpályi, Landler tér
Időpont: 2018. szeptember 01. (szombat)
12:00 Ebéd
13:30 Főzőverseny
eredményhirdetés

10:00 „Főzzük le az
Önkormányzatot” főzővereny
megnyitója

15:00 zene, tánc
18:00 tombola sorsolás

Sorverseny
Monostorpályi intézményeivel
és egyesületeivel

20:00 Tűzijáték
Kézműves
foglalkozások
Gyermek
foglalkoztatók

Kirakodó vásár
Büfé

Tombola
Értékes nyereményekkel

Népi játékok
Egészségsátor
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